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Abstract 

 

This essay explores how artwork in the public space can be analysed, conceptualized and described 

by bringing attention to site. Through an analysis of artworks in the yearly art exhibition of Fittja 

Open 2011, the essay draws attention to site-specific art and structures of power. The principal aim 

is to present not only the exhibition of Fittja Open 2011 but also other artwork in the public sphere 

in Fittja, a suburb to Stockholm. From this point of departure other interests evolve that concerns 

the ”image” of Fittja. The analysis, based on research in art history, architecture, ethnology and 

philosophy as well as qualitative interviews, also focuses on understanding the role of site and the 

relations between art practice, institutions and site. 

 The result shows that there are problems with a ruptured interface between the artwork and 

site. The claim made throughout the thesis is that artwork in the public sphere of Fittja need to be 

sensitive to the conflicted issue of public space in order not to reproduce stereotypes. Despite the 

knowledge and insight about its local art situation, the study also points out certain insensibility on 

behalf of Botkyrka konsthall as regards social status and class. 

 

Keywords: site-specific art, public art, art in the public space, Fittja Open, platsspecifik konst, 

offentlig konst, konst i det offentliga rummet. 
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Inledning 

 

Idag, 2012, finns det många konstnärliga projekt som äger rum i eller behandlar det offentliga 

rummet. Fittja Open 2011 (utställningsperiod: 10 september - 16 oktober 2011) är Botkyrka 

konsthalls numera årliga stora presentation av offentlig konst. Utställningen tar plats i 

Botkyrka konsthall och det offentliga rummet i Tumba och Fittja, i Botkyrka kommun. Flera 

av konstnärerna som medverkar i Fittja Open 2011 är kopplade till ateljéprogrammet 

Residence Botkyrka som drivs av Botkyrka konsthall. Enligt Botkyrka konsthalls hemsida vill 

ateljéprogrammet ”verka för att konstnärer ska få möjlighet att realisera sina projekt under 

längre tid och samtidigt vara öppna för att det konstnärliga arbetet kan ta en ny riktning när 

ursprungsidén testas på plats i Fittja”.
1
 

 Med fokus på utställningen Fittja Open 2011 vill jag undersöka och problematisera 

konstverken samt institutioners roll i relation till Fittja som är byggt under miljonprogrammet. 

Min avsikt är inte att endast konstkritiskt undersöka Fittja Open 2011. Avsikten är även att 

föra diskussioner kring plats, makt, politik, konst och arkitektur för att synliggöra problem 

samt förhoppningsvis bidra med nya verktyg för att kunna diskutera dessa komplexa 

förhållanden. I min studie ska jag diskutera Botkyrka konsthall och Mångkulturellt centrum 

(MKC) för att visa hur dessa verksamheter arbetar i relation till platsen Fittja.   

 Min avsikt är inte att ge en absolut ”verklig” eller ”sann” beskrivning av Fittja eller ett 

uttömmande svar på vad som utgör dess ”sanning”. Avsikten är inte heller att ge någon 

initierad aktör företräde att beskriva Fittja. Vad som följer är således en alternativ beskrivning 

av och diskussion kring dels platsen Fittja, dels ”bilden” av Fittja. Jag har inte bott i Fittja 

men jag har passerat och rört mig i stadsdelen många gånger under min uppväxt och under 

arbetet med denna uppsats. Min erfarenhet av Fittja betyder att jag känner till platsen men 

varken jag eller min studie representerar den. Det som jag, med mitt arbete, önskar göra är att 

problematisera Fittja som plats och bild. 

 I linje med rapportens Miljonprogram och media. Föreställningar om människor och 

förorter ståndpunkt ska förorten vare sig fungera som en främmande eller annorlunda kuliss i 

min studie. Förorten Fittja är unik. Fittja ska fungera som hjärta. Fittja ska fungera som 

ögonöppnare för maktförhållanden i konstvärlden.
2
 

 

 

                                                 
1
Botkyrka konsthall, ”Residence Botkyrka”, < http://www.residencebotkyrka.se/fittjaopen2011.html>, 110907. 

2
Urban Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi, Miljonprogram och media. Föreställningar om människor 

och förorter, En samproduktion mellan Riksantikvarieämbetet och integrationsverket, Stockholm, 2002. 

 

http://www.residencebotkyrka.se/fittjaopen2011.html
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med min uppsats är att diskutera begreppet platsspecifik konst samt 

analysera konstverken i Fittja Open 2011. Mitt fokus är Fittja Open 2011 och utställningen är 

mitt verktyg för att undersöka förhållandet mellan institution, konstverk och plats. För att 

granska platsspecifik konst krävs diskussioner kring begreppen plats och rum, vilket leder till 

att vidare diskutera platsens betydelse och dess olika relationer. Syftet är även att undersöka 

Fittja, som utgör ett miljonprogramsområde i Stockholm, eftersom det är där som en stor del 

av konstverken i Fittja Open 2011 ställs ut i det offentliga rummet. Det offentliga rummet som 

jag syftar på är det som är utanför konsthallens väggar. Valet av platsen beror på att jag vill 

undersöka samtidskonst som tar plats under arbetet med studien, samt i ett område jag kan 

besöka flera gånger och som består av en komplexitet vad gäller maktförhållanden. MKC är 

beläget i Fittja och är en mötesplats och ett forum för forskning och konstnärliga uttryck. 

Centret bedriver utställningsverksamhet och forskning. Hur ser relationen ut mellan MKC och 

Fittja? Hur relaterar konstverken i Fittja Open 2011 till platsen Fittja? Botkyrka konsthall gör 

urvalet av konstnärer till Fittja Open. Konsthallen besitter därför en maktposition över vad 

som visas i det offentliga rummet i Fittja. Hur sker urvalet?   

 

Konst kan synliggöra och kullkasta normer men samtidigt finns där risker att reproducera 

stereotyper, motverka önskad emancipation eller politisk utveckling. Med min analys av de 

konstnärliga projekten önskar jag urskilja viktiga aspekter som kan bidra till diskussion kring 

konst, arkitektur och politik ur ett samhällskritiskt perspektiv. I The Global Art World Inc. 

diskuterar Charlotte Bydler hur den generella konsthistoriens hegemoni utmanas av en mer 

pluralistisk och decentraliserad konstvärld.
3
 Bydler framhåller bland annat att konsten och 

dess terminologi och praktiker måste få vara föränderlig och varierad eftersom detta är dess 

naturliga sätt att vara och verka i världen. Med hennes resonemang blir det tydligt att en 

generell och hegemoniserad konsthistorieskrivning motverkar en möjlig pluralitet i 

konstvärlden och därmed verkar för en konformistisk och begränsad utveckling av konsten. 

En hypotes är att konstverken i Fittja Open 2011 är med i formuleringen av en framtida 

konsthistoria och att det är av stor vikt att dessa konstverk analyseras för att kunna synliggöra 

eventuella problem. Görs konstverken av privilegierade i konstvärlden för privilegierade i 

konstvärlden? 

  

 

                                                 
3
Charlotte Bydler, The Global Art World Inc. On the globalization of contemporary art, Diss., Konstvetenskapliga 

institutionen, Uppsala, 2004. 
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Material 

 

Källmaterial för min studie är Fittja Open 2011s konstutställning. Mitt sekundärmaterial är 

information kring bilden av Fittja. Stadsdelen Fittja är beläget intill Albysjön, strax söder om 

Stockholm, och är en kommundel i Norra Botkyrka kommun med ungefär 7 500 invånare. 

Genom att följa samt analysera Fittja Open 2011 vill jag fokusera dels på Botkyrka konsthalls 

maktposition, dels på konstverken av deltagande konstnärer. 

 Min studie bygger även på intervjuer med Joanna Sandell, chef för Botkyrka konsthall 

och Leif Magnusson, chef för Mångkulturellt centrum. Genom intervjuerna önskar jag förstå 

och förmedla hur verksamheterna arbetar utifrån platsen de verkar från/på. Frågorna i 

intervjuerna kommer att fokusera på platsspecifik konst samt institutioners makt att motverka 

entydighet. Med hjälp av intervjuerna ska jag sedan problematisera Fittja Open 2011 samt 

dess relationer till Botkyrka konsthall, MKC och platsen Fittja och intervjuerna utgör därför 

en del av materialet för min studie. Rapporten Varför blir det så snett II? En rapport om konst 

och makt år 2004 av Anna Furumark skrevs under hennes arbete på Mångkulturellt centrum 

och har varit en viktig kunskaps- och inspirationskälla i mitt arbete kring mina intervjuer.
4
   

 Publicerat material om Fittja är enormt stort i omfång och jag har genom ett grovt urval 

tagit del av material jag funnit relevant för min förståelse för platsen. Under 1999-2000 

spelades det så kallade samhällsprogrammet Fittja Paradiso in, för Sveriges Television, i 

Fittja.
5
 Med reportern Janne Josefsson sändes programmen från en lägenhet i Fittja. 

Programmet har bidragit till en negativ bild av Fittja. Jag har sett de avsnitt som finns 

tillgängliga på internet. Jag har även sett K Specials dokumentär om The Latin Kings från 

2004.
6
 Dokumentären finns tillgänglig på Youtube i sex delar. The Latin Kings är en 

hiphopgrupp från Fittja av stor betydelse för svensk hiphop. De var pionjärer genom att rappa 

på svenska.  The Latin Kings har även spelat en stor roll för identitetsskapande, bilder av 

Fittja, uppfattningar om den så kallade ”betongförorten” och den så kallade 

”rinkebysvenskan”. Utan att fördjupa mig vidare kommer jag återkoppla till Fittja Paradiso 

och The Latin Kings vad gäller bilden av Fittja samt offentlig konst. 

 Det finns även publicerat material om Fittja Open 2011 som jag tagit del av utan att 

återkoppla till i min studie, eftersom det inte är mitt syfte att göra en receptionsstudie av 

utställningen. 

 Bilderna i uppsatsen är om inte annat nämns tagna av mig själv. 

                                                 
4
Anna Furumark, Varför blir det så snett II? En rapport om konst och makt år 2004, Tumba, 2004. 

5
Youtube, ”Fittja paradiso”, avsnitt 2, del 1, <http://www.youtube.com/watch?v=oYEF1Rng_iY>, Youtube, ”Fittja 

Paradiso”avsnitt 2, del 2, <http://www.youtube.com/watch?v=bwNd89sdvXY>, Svt play, öppet arkiv, ”Fittja 

Paradiso”, <http://svtplay.se/v/1370980/1999-12-09_fittja_paradiso_-_janne_josefsson_i_fororten_1_05>, 111127. 
6
Youtube, K Special, ”The Latin Kings”, <http://www.youtube.com/watch?v=PRKsu7bzFJY&feature=related>, 111127. 

http://www.youtube.com/watch?v=oYEF1Rng_iY
http://www.youtube.com/watch?v=PRKsu7bzFJY&feature=related
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Metod 

 

Min metod för att studera och analysera konstprojekten i Fittja Open 2011 är att 

kontextualisera dem utifrån platsen de befinner sig på. Eftersom jag valt att studera Fittja som 

plats och ”bilden” av denna plats, innebär det att jag kommer förhålla mig till socialt och 

kulturellt strukturerade realiteter. Men min studie av platsen innebär även att jag behöver 

förhålla mig till föreställda realiteter. Dessa föreställda realiteter handlar om inneslutningar 

och uteslutningar som skapas genom okunskap, antaganden, förutfattade meningar och 

rädslor. Fittja har sedan miljonprogrammets genomförande blivit tillskriven en negativ bild. 

Bilden av Fittja som ”betongförort” är en föreställd realitet i media och bland vissa 

människor. Min studie är därför diskursanalytiskt orienterad eftersom jag kommer att 

undersöka sociokulturella och institutionella makthierarkier inbegripna i platsen Fittja. 

Studien är även en kritisk historiografisk studie eftersom jag granskar den historiesyn som 

präglar Fittja. 

 Att som konstvetare studera offentliga konstverk på en specifik plats innebär att 

undersöka konstskapandets förutsättningar, för att synliggöra hur processen kan gå till när ett 

konstverk placeras eller utförs på en specifik plats. Konstskapandets förutsättningar är även 

relevanta att undersöka eftersom de kan visa konstverkens relation till platsen. För att 

undersöka kontexten av platsen där konstverken träder in använder jag ett institutionskritiskt 

perspektiv. 

 Min metod är även att använda mina egna minnen och framförallt mina upplevelser av 

offentliga konstverk i Fittja samt konsten på plats under Fittja Open 2011. Jag använder mig 

av ett konstvetenskapligt perspektiv för att analysera konstverken. Mina perceptionskategorier 

ska medföra ett synliggörande av maktförhållanden inom ett kulturproducerande fält. Jag 

kommer även att använda mina intervjuer av Joanna Sandell och Leif Magnusson som metod 

för att synliggöra Fittja som kulturproducerande fält. Intervjumetoden jag använt mig av vid 

intervjuerna är kvalitativ och semistandardiserad med dialogutvecklande frågor.
7
   

 

 

Teori 

 

                                                 
7
Ulf Lundahl och Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, Lund, 

1982. 
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Av stor vikt för studiens diskussion kring konstverken i Fittja Open 2011 och platsspecifik 

konst är One Place after Another. Site-specific Art and Locational Identity av Miwon Kwon.
8
  

One Place after Another. Site-specific Art and Locational Identity är ett portalverk för 

undersökning och forskning kring platsspecifik konst. Kwon ger begreppet platsspecifik en 

differentiering genom att särskilja tre aspekter i platsbegreppet. 

 För att analysera platsen Fittja krävs en historiografisk studie av platsen. Information 

kring Fittjas historia har jag hämtat från Botkyrka kommuns hemsida.
9
 Jag använder mig även 

av Leif Magnussons Berättelser om Botkyrka för en inblick i Fittjas historia.
10

  

Miljonprogrammet spelar en stor roll för hur Fittja ser ut, hur föreställningar om Fittja skapats 

och skapas, och självklart spelar miljonprogrammet en stor roll för de som bor där. För att 

kunna kontextualisera konstpraktiker i Fittja behövs en förståelse av miljonprogrammet. Karl-

Olov Arnstberg har i boken Miljonprogrammet samlat sju texter och essäer med olika 

perspektiv på miljonprogrammets bostadsområden.
11

  Arnstberg tar kritiskt upp kvaliteter och 

värden i miljonprogrammet samt den svenska efterkrigstidens bostadsbyggande. Han 

synliggör även hur en negativ bild av miljonprogramsområden har byggts upp kollektivt samt 

hur miljonprogrammet kan ses som ett vapen mot det gamla klassamhället. 

 För att diskutera Fittjas rumslighet och bilden av Fittja kommer jag att använda Michel 

Foucaults text ”Andra rum”.
12

 I texten diskuterar han rum och jag kommer främst att använda 

diskussionerna kring så kallade heterotopier. Jag vill poängtera att jag inte använder Foucaults 

text som en strikt teori i traditionell mening. Användningen av texten kan ses mer som en 

tankemodell än en teori för att problematisera uppfattningen av Fittja som bild. 

 Utifrån Learning from Las Vegas av Robert Venturi, Denise Scott Brown och Steven 

Izenour diskussioner kring arkitektur som tecken och symboler ska jag undersöka Fittjas 

arkitektur.
13

 Det är författarnas förhållningssätt till arkitektur som jag inspireras av; att 

uppvärdera och intressera sig för en arkitektur som annars betraktas som lågstatus. 

  

 

Forskningsläge 
 

Eftersom Fittja Open 2011 är ett nutida projekt har det inte producerats mycket forskning om 

                                                 
8
Miwon Kwon, One Place after Another. Site-specific Art and Locational Identity, 2002. 

9
Botkyrka kommun,”Kulturhistoriska guiden”,     

<http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/kulturhistoria/kulturhistoriskaguiden/Sidor/Fittja.aspx>, 111111. 
10

Leif Magnusson ,Berättelser om Botkyrka, Mångkulturellt centrum, Stockholm, 2009. 
11

Karl-Olov Arnstberg, Miljonprogrammet, Carlssons, Stockholm, 2000. 
12

Michel Foucault, “Andra rum” ur Diskursernas kamp, Texter i urval av Thomas Götselius och Ulf Olsson, Brutus 

Östling Bokförlag Symposium, Stockholm, 2008. 
13

Robert Venturi, Denise Scott Brown & Steven Izenour, Learning from Las Vegas, Rev. ed., MIT Press, Cambridge, 

Mass. & London, 1977. 

http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/kulturhistoria/kulturhistoriskaguiden/Sidor/Fittja.aspx
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projektet. Däremot är Isabel Löfgrens konstprojekt Satellitstaden ett forskningsdrivet 

konstverk som startar 2012. Löfgrens konstprojekt har smygstartat då det ingår i Fittja Open 

2011 och är ett projekt som bygger på medverkan där alla Fittjabor är välkomna att delta.
14

 

Det finns ett stort antal andra forskningsarbeten som är relevanta att ta upp eftersom både mitt 

material och min uppsats berör flera områden såsom konst, skulptur, plats, arkitektur, filosofi, 

politik, postkoloniala teorier samt sociala strukturer. Eftersom den forskning som producerats 

om miljonprogrammet är så omfattande och forskningsområdet mångvetenskapligt, är min 

avsikt här att redogöra för den forskning som har direkt relevans för min studie.   

  Catharina Gabrielssons avhandling Att göra skillnad: det offentliga rummet som 

medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar behandlar det offentliga rummet och 

dess estetiska och politiska effekter.
15

 Gabrielsson undersöker hur det offentliga rummet kan 

förstås i dagens marknadsorienterade samhälle och redogör för dess villkor som idé och fysisk 

form utifrån idéer inom arkitektur, konst och politisk filosofi. I relation till det offentliga 

rummet skiljer sig konst och arkitektur åt. Konsten problematiserar och arkitekturen bekräftar 

betydelser. 

 Ett arbete som varit av stor vikt är Miljonprogram och media. Föreställningar om 

människor och förorter vilket är en samproduktion mellan Riksantikvarieämbetet och 

Integrationsverket, författad av Urban Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi.
16

 

Rapporten behandlar och analyserar de sätt som bilder av miljonprogramsområden förmedlas 

på genom massmedia. Avsikten med rapporten är att skapa alternativa berättelser, bilder samt 

nya förutsättningar till dialoger kring förorter. Rapporten bidrar till en ökad förståelse för 

samhällsutveckling ur ett integrationspolitiskt perspektiv samt till en insikt i hur värderingar 

skapas och upprätthålls; hur diskurser skapas och konstrueras.  Rapportens analyser och 

reflektioner sätter mig i rätt riktning vid min analys av Fittja Open 2011, genom en ökad 

förståelse av sammanhang som berör plats och verk. 

 Avhandlingen Rekordår och miljonprogram: Flerfamiljshus i stor skala. En 

fallstudiebaserad undersökning av politik, planläggning och estetik av Lisbeth Söderqvist 

behandlar rekordåren och miljonprogrammet genom närstudier av tre enskilda fall: Täby 

centrum, västra Orminge och Flemingsberg i Stockholm.
17

 Syftet är att skapa förståelse för ett 

historiskt skeende då de senare starkt kritiserade områdena tillkom. Söderqvist beskriver att 

en vanlig uppfattning är att arkitekterna verkade i ett slags ideologiskt och estetiskt vakuum 

                                                 
14

Satellitstaden, <http://www.satellitstaden.org/>, 111106. 
15

Catharina Gabrielsson, Att göra skillnad: det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska 

föreställningar, Diss., Kungliga Tekniska högskolan, Axl Books, Stockholm,  2007. 
16

Ericsson, 2002. 
17

Lisbeth Söderqvist, Rekordår och miljonprogram: Flerfamiljshus i stor skala. En fallstudiebaserad undersökning av 

politik, planläggning och estetik, Diss., Konstvetenskapliga Institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, 1999. 

http://www.satellitstaden.org/
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och hon undersöker relationer mellan rekordårens bostadshus, dåtidens aktuella 

arkitekturteorier och stadsbyggnadsideal. Sammanfattningsvis kan Söderqvist inte se att 

byggnadsteknik och estetik skulle stått i konflikt med varandra.
18

 Avhandlingen är ideologiskt 

präglad och har varit viktig för min historiografiska undersökning av Fittja. 

 Jessica Sjöholm Skrubbes avhandling Skulptur i folkhemmet. Den offentliga skulpturens 

institutionalisering, referentialiet och rumsliga situationer 1940-1975 ger vidgade perspektiv 

på och problematiserar förståelsen av den offentliga skulpturen.
19

 Genom att socialhistoriskt 

kontextualisera den offentliga skulpturen synliggörs mönster och regelbundenheter inom dess 

kategori och den aktuella perioden. Studien är geografiskt begränsad till Sverige. 

Avhandlingen har varit viktig för min analys av de offentliga konstverken i Fittja Open 2011. 

 T.J. Demos artikel ”Rethinking Site-Specificity” har varit viktig för ett kritiskt 

förhållningssätt till förståelsen av platsspecifik konst samt för analysen av konstverken i Fittja 

Open 2011.
20

 Demos synliggör hur själva mediet fortsätter att existera som en plats för 

konstnärlig undersökning i de diskursiva platsspecifika praktikerna. 

 För en övergripande förståelse av hur offentlig konst diskuterats och historiserats har jag 

använt mig av Konstverkens liv i offentlig miljö som är ett översiktsverk av Sven Sandström, 

Mailis Stensman och Beate Sydhoff.
21

 

 

Jacob Kimvalls uppsats ”Skadegörelse, klotter, nedskräpning förbjuden! Graffitiborttagning 

som ikonoklasm”, kandidatuppsats i Konstvetenskap vid Södertörns högskola, 2005, har varit 

viktig för min studie.
22

 Uppsatsen visar att graffiti är ett betydelsebärande och mångfacetterat 

fenomen i stadsbilden samt att graffitiborttagning kan ses som en samtida ikonoklasm. 

Avsnittet ”Att manifestera, minnas och förstöra i stadsrummet” har varit särskilt viktigt för 

information och resonemang kring minnesmålningar, ttp-graffiti samt vid analysen av 

Skulpturen En röd i Fittja. Även Kimvalls magisteruppsats ”Bortom Klichéerna: om graffiti 

och den samtida konstens gränser” i konstvetenskap vid Stockholms universitet 2007, har 

varit viktig för min studie vid analysen av skulpturen En röd i Fittja.
23

 Kimvall synliggör de 

                                                 
18

Söderqvist, 1999, s. 174. 
19

Jessica Sjöholm Skrubbe, Skulptur I folkhemmet. Den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet och 

rumsliga situationer 1940-1975, Diss., Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Makadam, Göteborg,  

2007. 
20

T.J. Demos, ”Rethinking Site-Specificity” ur Art Journal, Vol. 62, No. 2, 2003, pp. 98-100. 

<www.jstor.org/stable/3558510>, 111101. 
21

Sven Sandström, Mailis Stensman och Beate Sydhoff, Konstverkens liv i offentlig miljö, SAK Publikation 91, 

Stockholm, 1982. 
22
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uteslutningsmekanismer som definierar graffiti som icke-konst och hans resonemang har varit 

viktiga för min undersökning av bilden av Fittja samt vid analysen av konstverken i 

stadsdelen. 

  My Johanssons magisteruppsats ”Botkyrka Konsthall- ett verktyg i kommunens tjänst?”, 

i Konstvetenskap, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2005, har varit 

viktig för min studie eftersom den gett mig information kring Botkyrka konsthalls invigning 

och flyttar.
24

 Uppgifterna i Johanssons uppsats visade sig vara av stor vikt eftersom det har 

varit svårt att få information kring Botkyrka konsthalls historia från konsthallen och Botkyrka 

kommun. 

 

 

Disposition 

 

Förutom denna inledning och en avslutande sammanfattning är studien indelad i tre 

huvuddelar. Den första delen sysselsätter sig med att presentera utställningen Fittja Open 

2011, Botkyrka konsthall och MKC. Det första avsnittet utgörs av en genomgång av 

utställningen Fittja Open 2011 och kortare presentation av deltagande konstnärer samt de 

konstverk som sedan ska analyseras i studiens andra del. Sedan följer avsnitt som kort 

behandlar Botkyrka konsthalls och MKCs historia samt verksamhetsområden. I avsnittet ges 

även en översikt över konsthallar i Stockholm som ligger utanför stadskärnan. 

 I den andra delen fokuseras platsen Fittja genom presentation av offentliga konstverk i 

stadsdelen, utöver de som ingår i utställningen Fittja Open 2011, samt genom en kort 

historiografisk genomgång av stadsdelen. Beskrivningen av Fittjas historia skapar en grund 

för förståelsen av platsen. Därefter följer en något mer detaljerad genomgång av platsens 

utveckling under miljonprogrammet för att visa hur arkitekturen använts som medskapare till 

bilden av platsen Fittja. 

 Den tredje delen sysselsätter sig med analyser av konstverk i Fittja Open 2011 och inleds 

med ett avsnitt om rum. I avsnittet problematiseras bilden av Fittja utifrån Michel Foucaults 

resonemang kring heterotopier. Därefter följer en diskussion kring arkitektur som tecken och 

symboler samt analyser av projektet Satellitstaden och konstverket Bakom plattityder och 

jordgubbar. De två första avsnitten i tredje delen undersöker alternativa synsätt på dels 

arkitekturen, dels bilden av Fittja. Avsnittet ”Platsspecifik konst” fokuserar begreppet 

platsspecifik konst och relationer mellan konstverk och plats utifrån Miwon Kwons 

                                                 
24

My Johansson, ”Botkyrka Konsthall- ett verktyg i kommunens tjänst?”, magisteruppsats i Konstvetenskap, 

Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2005 
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betydelsefulla essä. I detta avsnitt analyseras konstverket Remedies utifrån T.J. Demos 

resonemang kring plats. Därefter återfinns ett avsnitt som behandlar skulptur i offentliga rum 

för att diskutera och utveckla resonemangen kring om och hur konstverken i Fittja Open 2011 

relaterar till platsen Fittja. Den tredje delen avslutas med resonemang kring 

konsthistorieskrivning, representation och globalisering. 

 Studien avslutas med en sammanfattning för att lyfta fram viktiga resonemang och 

slutsatser. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

1 Utställningen 

 

 

De flesta av konstnärerna som deltar i Fittja Open 2011 är, har tidigare varit eller kommer 

vara deltagare i Residence Botkyrka. Ateljéprogrammet Residence Botkyrka hör till Botkyrka 

konsthall och är sedan 2009 en social mötesplats för internationellt verksamma konstnärer, 

curatorer och arkitekter för att kunna arbeta platsspecifikt samt med en publik. 

Ateljéprogrammet vill verka för den lokala delaktigheten och för konstnärlig frihet. Deltagare 

till ateljéprogrammet bjuds oftast in till en vistelse på mellan en till tre månader, men det går 

även att själv söka till programmet. Under vistelsen får deltagarna tillgång till 

ateljéprogrammets bostad i Fittja samt en ateljé som ligger i MKCs lokaler i Fittja.
25

 

Konstnärernas projekt behandlar relationen till platsen (Botkyrka) och genom att analysera 

konstprojekten i utställningen Fittja Open 2011 kan relationer mellan konst och plats 

synliggöras och problematiseras. Under min intervju med Joanna Sandell, Botkyrka konsthall 

berättar hon att det var Botkyrka konsthall som institution som initierade Fittja Open och 

beskriver: ”[j]ag ville att vi skulle göra en offentlig redovisning av Residence programmet, 

och sen var det Niklas Östholm och jag som jobbade med den första, Niklas projektledde 

Fittja Open 2010”.
26

    

 På Botkyrka konsthalls hemsida finns en länk till Residence Botkyrka med information 

kring Fittja Open. Om Fittja Open 2011 står det bland annat: 

 

[d]et du möter under Fittja Open 2011 är ibland tänkt som skisser till framtida 

offentliga konstverk. […] Konstnärernas förslag kommer att prövas inför framtida 

uppdrag enligt enprocentslagen som i Botkyrka inte bara omfattar ny- och 

ombyggnationer av fastigheter utan också projekteringar som inom Gata/park-

enheten och Vatten och avlopp-enheten.
27

 

 

Konstverken i utställningen är därför inte alla permanenta, vilket är bra att hålla kvar i tanken.  

Relationen mellan konstverk och plats är tidsbegränsad och temporär, vilket också förklarar 

materialval i vissa fall vilket jag återkommer till i analysen av konstverken i studiens tredje 

                                                 
25

Botkyrka konsthall, ”Resident Botkyrka”, <http://www.residencebotkyrka.se/ateljeprogrammet.html>, 111106. 
26 

Intervju med Joanna Sandell, bandat samtal på Botkyrka konsthall, Tumba, 111121. 
27

Botkyrka konsthall, ”Fittja Open”, <http://www.residencebotkyrka.se/fittjaopen2011.html>, 120116. 

http://www.residencebotkyrka.se/ateljeprogrammet.html
http://www.residencebotkyrka.se/fittjaopen2011.html
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del. 

 

Curatorer för Fittja Open 2011 är Finbar Krook Rosato, Joanna Sandell och Paola Zamora. 

Under Fittja Open 2011 kan besökare ta del av konstverk och performance i Fittja av Ulrika 

Gunnarsdotter (verksam i Stockholm), Kalle Hamm (verksam i Helsingfors), Dzamil 

Kamanger (verksam i Helsingfors), Phil Hession (verksam i Belfast), Isabel Löfgren (verksam 

i Stockholm och Rio de Janeiro) Birger Lipinski (verksam i Stockholm), Laercio Redondo 

(verksam i Stockholm och Rio de Janeiro) samt Paula Urbano (verksam i Stockholm). 

 I utställningen på Botkyrka konsthall medverkar Katja Aglert (verksam i Stockholm), 

Helena Byström (verksam i Stockholm), Phil Hession (verksam i Helsingfors), Sasha Huber 

(verksam i Helsingfors), Petri Saarikko (verksam i Helsingfors), Jaana Kokko (versam i 

Helsingfors), Elisabeth Subrin (verksam i New York) samt Fredrik Andersson (verksam i 

Stockholm). Sammanfattningsvis kan konstateras att åtta deltagare är verksamma i 

Stockholm, fem i Helsingfors, en i Belfast, två i Rio de Janeiro. 

 Under Fittja Open 2011 äger ett konstnärssamtal med Paula Urbano rum på MKC. 

Utifrån hennes verk Här och där berör samtalet identitet och migration. Samtalet leds av Leif 

Magnusson, MKC och René León Rosales, fil dr i etnologi och forskare vid MKC. 

 

Under min intervju med Sandell frågar jag om det har gjorts någon undersökning eller 

utvärdering av första och andra året av Fittja Open. Sandell svarar nej, men hon framhåller att 

de är noga med att ta in feedback och själva utvärdera och nämnde också tidigare i intervjun 

att ”vi borde göra en dokumentation av vad vi faktiskt har gjort”.
28

 Hon berättar att det 

framgick att värdarna tyckte att det var svårt att kommunicera vissa av verken under Fittja 

Open 2010. Detta försökte hon lösa andra året, 2011, genom att kommunicera utställningen 

redan innan den var uppe samt att tydligt ha den generösa aspekten av mat.
29

 Under 

öppningsdagen bjöds det på mat från början till slut. 

 

 

Botkyrka konsthall 

 

Botkyrka konsthall ligger inne i Tumba centrum med Joanna Sandell som konsthallens chef. 

Uppgifter om konsthallens invigning och flyttar är svåra att finna. I arkivet på Botkyrka 

kommun fattas protokoll, utom ett, angående konsthallens invigning och flyttar. Det protokoll 

                                                 
28

Sandell, 111121. 
29

Sandell, 111121. 
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som går att finna i arkivet ger kort information om den ombyggnad/tillbyggnad som skedde 

2001. I protokollet står att konsthallen är stängd från och med april 2001 och det beskriver en 

inskränkning i verksamheten vid bibliotek och konsthall i samband med ombyggnad.
30

 I 

övrigt går information kring konsthallens invigning och flyttar att finna i My Johanssons 

uppsats Botkyrka Konsthall – ett verktyg i kommunens tjänst?, 2005.
31

 Dock bygger 

uppgifterna på intervjuer av Elisabeth Fagerstedt, dåvarande chefen för konsthallen, och Eva 

Jansson, dåvarande kulturchef på Botkyrka kommun. 

 I mitten av 1980-talet låg konsthallen i foajén i kommunhuset och var mer en tillfällig 

verksamhet. Tumba centrum byggdes om på mitten av 1990-talet och 1996 flyttade 

konsthallens verksamhet in i centrumet. Den nya konsthallen låg på bottenplanet och bytte 

namn från Tumba konsthall till Botkyrka konsthall. Det permanenta X-et museet blev en del 

av konsthallen, med konst av Sven X-et Erixson samt föremål från hans ateljé och hem. 

Konsthallen flyttade in i sin nuvarande lokal år 2002. Flytten berodde på att fastighetsägaren 

ansåg att lokalen var mer lönsam för butiker, detta trots att konsthallen var välbesökt och 

mycket uppskattad.
32

 Även idag inhyser konsthallen X-et museet.   

 

 

Mångkulturellt centrum 

 

MKC grundades 1987 och lokalen är den gamla gästgivargården som ligger mittemot Fittja 

Gård. På MKCs hemsida beskrivs att bakom grundandet: 

 

låg ett kulturhistoriskt engagemang och en övertygelse att samtida invandring är lika 

angeläget som historisk utvandring, att följa i form av forskning, dokumentation och 

utställningar och arkiv. Man ville genom stiftelsen aktivt verka för ett gott 

samhällsklimat, och man ville öka kunskapen om de nya förutsättningar för svenska 

institutioner som följer i spåren av migration och globalisering. Botkyrka går i detta 

avseende att likna vid en seismograf som tidigt känner av samhällsförändringar som 

i ett senare skede blir aktuella på nationell nivå. De frågor om kulturell mångfald 

som på 1980-talet var relativt Botkyrka- och storstadsspecifika är idag frågor på 

allas läppar.
33

 

 

Mångfald och migrationsrelaterade fenomen är av stor vikt för MKC och de verkar för ett 

                                                 
30

Botkyrka kommun, Diariet: Allmänt Kultur och fritid, KF/2001:24, 2001. 
31

My Johansson, ”Botkyrka Konsthall- ett verktyg i kommunens tjänst?”, magisteruppsats i Konstvetenskap, 

Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2005. 
32

Johansson, 2005, s.9f. 
33

Mångkulturellt centrum, ”Om oss”, <http://mkc.botkyrka.se/om-oss>, 111220. 
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samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden. Under intervjun med Leif 

Magnusson frågar jag om de stöter på problem i arbetet med mångfald och hur de i så fall 

kringgår dessa. Jag förtydligade att jag tolkar det som att MKC motverkar entydighet i 

konstvärlden genom deras arbete med mångfald. Magnusson svarar att de har möjlighet att 

släppa in olika sorters röster och uttryck. Han beskriver att det som kan hålla dem tillbaka lite 

i arbetet beror på platsen de befinner sig på. 

 

Vi har olika ringar, att vilja nå ut till samhället. Vi har en ring som ligger väldigt nära 

det här huset som är lokalsamhället Fittja, Norra Botkyrka, Botkyrka. I Botkyrka 

samlas alla sorts människor, så det är kanske inte så problematiskt. Men när man 

kommer till Norra Botkyrka och till Fittja är den normativa svenskheten borta eller 

det är en annan sorts svenskhet som dyker upp. Och det finns helt andra preferenser 

av olika slag som vi måste ta hänsyn till och agera med. Det kan ju i viss mån göra 

något med oss, kanske tar hänsyn till något som vi omedvetet gör. Vi försöker ta upp 

det. Att bearbeta de här ganska komplexa identitetsfrågorna det gör vi hela tiden, 

varje vecka.
34

   

 

Platsen är därför av stor betydelse för MKCs verksamhet. Magnusson berättade även att de 

har fått förfrågningar om att flytta till lokaler i till exempel Tumba men att han avböjt 

förslagen. Argumenten för att stanna i Fittja är att det är en vacker plats och att platsen är 

relevant för MKCs funktion som kunskapsinstitution. Jag frågade även om MKC verkar för 

att höja Fittjas status och Magnusson svarar att det är en politisk fråga och att han inte tror att 

så var fallet från början. Med sina drygt 25 000 besökare, från Fittja, andra delar i Sverige 

men även internationella, om året önskar Magnusson att de sätter Fittja och Botkyrka på 

världskartan på ett förhoppningsvis positivt sätt. 

 MKC är ingen konsthall. Under min intervju med Magnusson understryker han att centret 

kan vara med som en del av ett samtida konstsammanhang men att det inte är en 

konstinstitution. Ställningstagandet har bland annat att göra med vad MKC vill och måste 

kunna ställa ut för slags konst; möjligheten att en mer amatörmässig konst ställs ut bredvid en 

professionell. På Botkyrka konsthall ställs istället höga krav på den konst som konsthallen ska 

presentera och Sandell beskriver konsthallen som en ganska nischad institution. Konsthallen 

ställer ut samtidskonst med en internationell inriktning, särskilt på urbana- och 

samhällsutvecklingsfrågor. Enligt Nationalencyklopedin definieras konsthall som följer: 

 

vanligtvis byggnad eller mer omfattande lokalitet för större konstutställningar, 

                                                 
34

Intervju med Leif Magnusson, bandat samtal på Tavernan, Mångkulturellt centrum, Norsborg, 111122. 
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ingick oftast i de stora världsutställningarna fr.o.m 1870-talet. Permanenta 

konsthallar började byggas kring sekelskiftet av utställningsorganisationer som 

sezessionerna. Sveriges första konsthall, Liljevalchs konsthall i Stockholm, invigdes 

1916. Fr.o.m 1950-talet har många större städer fått egen konsthall.
35

 

 

Utöver Botkyrka konsthall finns flera konsthallar i Stockholms förorter. I Sollentuna ligger 

Edsvik konsthall. Edsvik konsthall öppnade 1996 men stängde av flera skäl 2003. Med 

Ricardo Dononso som ny konstnärlig ledare öppnade konsthallen åter 2005. I Hökarängen 

ligger Konsthall C som grundades av konstnären Per Hasselberg tillsammans med 

Stadsdelsrådet 2004. Haninge konsthall ligger i Haninge kulturhus som stod klart 2002. 

Elisabeth Åström är enhetschef för konsthallen och Åsa Mårtensson är konstintendent. I 

Upplands Väsby ligger Väsby konsthall som drivs av Väsby Konsthalls Vänner med 

kommunalt stöd. Ricardo Dononso är konstnärlig ledare och konsthallen invigdes 1995. 

Färgfabriken ligger i Liljeholmen som grundades 1996 av Sveriges Arkitekter och 

färgproducenten Beckers. Ledarskapet delas idag av Pernilla Lesse och Joachim Granit. I 

Frihamnen ligger Magasin 3 Stockholms konsthall som grundades 1987. Konsthallen drivs av 

den privatägda koncernen Proventus AB och David Neuman är sedan konsthallens grundande 

dess chef. Södertälje konsthall ligger i Luna kulturhus som invigdes 1978 och sedan 2010 är 

Anders Lerner chef där. I Sundbyberg ligger Marabouparken konsthall som öppnade 2010. 

Konsthallen köptes av Sundbyberg stad och Bettina Pehrsson är konsthallens chef. Tensta 

konsthall grundades 1998 och Maria Lind är chef sedan 2011. På Husby konsthall är Kerstin 

Wikström verksamhetsledare. Föreningen som driver konsthallen grundades av Husby-

konstnärer 1995. Min uppfattning är att ju längre bort från Stockholm city konsthallar ligger, 

desto mer framhåller de sin pedagogiska verksamhet på hemsidorna, vilket jag återkommer 

till i studiens tredje del. 

 

 

Invigning av Fittja Open 2011 

 

Det är lördag förmiddag, den 10 september, när jag tar pendeltåget från Stockholm Södra till 

Tumba, Botkyrka. Klockan 12.00 är det invigning av Fittja Open 2011 på Botkyrka konsthall 

som ligger en trappa upp i Tumba centrum, vägg i vägg med biblioteket. I konsthallens 

mellersta utställningsrum är belysningen svag, antagligen för att förbättra visibiliteten av 

videoverken. Andra verk i rummet, såsom foto och installationer, är punktbelysta. Joanna 
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Sandell ger mig informationsmaterial om Fittja Open 2011. Materialet består bland annat av 

vykort, böcker och affischer förpackat i en pappkartong som ser ut som en pizzakartong. En 

grön pil, gjort i ett material som påminner om konstgjort gräs eller mossa, är placerad på 

kartongens ovansida. I utställningens informationsblad ...pizza, Brooklyn, irländska sånger, 

chilenska rötter och svenska jordgubbar... presenteras Fittja Open 2001, Ateljéprogrammet 

samt deltagande konstnärer och verk, och där står det att pilen är en lek med topografi och 

typografi.
36

 Pilen och typsnittet för Botkyrka konsthall och Fittja Open har Fredrik Andersson, 

Pangea Design, skapat ”[g]enom att sammanföra en primitiv bokstavsform, stencilbokstaven, 

med de organiska ligaturerna ville [...] hitta en form som fångar något av det flyktiga och 

hybridaktiga i hur nya språk uppstår”.
37

 

 I det mellersta utställningsrummet är det första verket jag ser Remedies som Sasha Huber 

och Petri Saarikko deltar med, (Bild 1). Remedies är en installation där en väggmonterad 

monitor spelar upp en videoloop. I samma höjd som monitorns underkant är två mindre 

kvadratiska vita hyllplan fastmonterade i väggen på var sida om monitorn. Till installationen 

hör en bok av konstnärerna som är placerad på det vänstra hyllplanet.  Boken Huskurer 

Remedies innehåller olika huskurer och folkliga botemedel som Huber och Saarikko fått ta del 

av och samlat in, av boende i Fittja, under sin vistelse i Botkyrka 2010. Boken består även av 

kortare texter av Joanna Sandell, Susanne Ådahl, Max Ryynänen samt ett förord av Huber och 

Saarikko. Texterna behandlar huskurer, botemedel och kultur och är tryckta på både svenska 

och engelska. 

 På det högra hyllplanet står en vas med levande växter, som ser ut som brännässlor. I den 

loopade filmen utförs huskurer i ett långsamt och nedstämt tempo, av bland annat 

konstnärerna själva. Klippen i filmen visar ibland personer i helfigur, ibland närbilder av 

kroppsdelar och botemedel. Färgerna är dova, nästan svart-vita blandat med mer färgstarka 

klipp till exempel på blommor som plockas för att ingå i en huskur. På hemsidan för Botkyrka 

konsthall läser jag, efter invigningen, att Huber och Saariko med sitt arbete vill skapa ökad 

reflektion kring människors förhållande till givna fakta, historia och auktoritet, detta genom 

att fokusera på personliga erfarenheter och traditioner.
38

 

                                                 
36

...pizza, Brooklyn, irländska sånger, chilenska rötter och svenska jordgubbar..., Informationsblad/Utställningskatalog, 

Fittja Open 2011, Botkyrka konsthall, 2011. 
37
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           Bild 1,  Remedies 

 

Utöver Remedies utgörs utställningen i konsthallen av andra videoverk, teckningar, 

fotografier och installationer. Det enda konstverket som inte direkt relaterar till platsen 

Botkyrka men väl till det offentliga rummet är den amerikanska konstnären Elisabeth Subrins 

Lost Tribes and Promised Lands. Konstverket är ett videoverk som projiceras på en duk som 

tar upp nästan hela kortsidan, längst in i konsthallens mellersta utställningsrum. I filmen 

samkörs två versioner av ett slags dokumentär filmatisering med bilder av kvarter och 

byggnader i Brooklyn. Det som skiljer versionerna åt är att den ena versionen är filmad kort 

efter attacken mot World Trade Center 11 september i New York, medan den andra är filmad 

åtta år senare. På Botkyrka konsthalls hemsida beskrivs Subrins verk handla ”lika mycket om 

klasskillnader, identitet, kommersialisering och likriktningens tyranni som om händelserna 

den 11 september 2001 och dess efterdyningar”.
39

 Innan invigningen av Fittja Open 2011 ska 

fortsätta i Fittja, genomför Petri Saarikko Bezoar pt 2 – Hairball, ett performance inne i 

konsthallen. 

 

Klockan 14.00 är det dags att åka till Fittja där invigningen fortsätter. I någorlunda samlad 

trupp beger vi oss mot den bokade dubbeldäckade bussen som ska ta oss från Tumba till 

Fittja. Det finns gott om plats när alla väl är ombord och vi far genom ett soligt lantligt 

landskap. Bussen korsar ängar och skog och någon från Botkyrka konsthall agerar guide à la 

klassisk sightseeing, men med alternativ ”twist” som resenärerna på bussen verkar uppskatta. 

Guiden uppmärksammar oss på hur vackra förorterna är, att det inte bara är betong. Vilket 
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Botkyrka konsthall, ”Fittja Open 2001 - Konstnärer”, 
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stämmer väl och vi anländer Fittja centrum. Med en klump i magen stiger jag av bussen. 

Klumpen gör att jag skruvar på mig och inte vet vart jag ska ta vägen. Jag vill inte känna mig 

som den turist i förorten, jag så starkt vid detta tillfälle faktiskt känner mig som. Det var inte 

länge sedan jag var i Fittja men ändå står jag utanför tunnelbanans ingång som just en turist i 

glittrande solsken. Människor som inte kommit med bussen tittar medan de som kom med 

bussen samlas och förs bort mot Kolgrill & Pizzeria Amorina på baksidan av centrumet. Där 

utanför delas gruppen—fortfarande endast vi som kom med bussen eller på annat vis tagit sig 

till Fittja för invigningen av Fittja Open 2011-- in i mindre grupper. Några ska ta del av Kalle 

Hamm och Dzamil Kamangers performance Pizzeria Babylon som utförs inne på 

restaurangen, och resten ska istället bege sig till Krögarvägen 26, endast några kvarter 

därifrån. Jag väljer gruppen som ska till Krögarvägen.       

 På Krögarvägen 26 ligger lägenheten där deltagare i Resident Botkyrka huserar på nedre 

botten. Det är även här som Isabel Löfgrens verk Satellitstaden, Del 1: Tv är ett främmande 

land visas. Löfgrens projekt består dels av en fast installation, dels av ett pågående projekt 

som inbegriper hundratals parabolantenner som sitter på fasaderna på husen i området. Utifrån 

gatan ser vi den fasta installationen genom Residence lägenhetens ena fönster. Fönstrets insida 

är nästan helt täckt av tv-apparater. Alla fungerar tyvärr inte, (Bild 2). Genom projektet kan 

även boende i området beställa ett färgglatt överdrag till sin egen parabol. Residence 

lägenheten har fått ett neonfärgat parabolöverdrag, (Bild 3). 

 

 

                                   Bild 2, Del 1: Tv är ett främmande land 
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                                           Bild 3, parabolöverdrag. 

 

 

Tillbaka vid Kolgrill & Pizzeria Amorina är det dags att ta del av Hamm och Kamangers 

performance Pizzeria Babylon, där alla som vill får gratis pizza. 

 Efter pizzalunchen fortsätter invigningen nere på MKC. Inne på MKC visas Här och där, 

en film av Paula Urbano, på en stor duk. Filmen visas i MKCs utställningsrum Black box, ett 

mindre rum med mörka väggar. Filmdukens stora projektionsyta skapar en närhet till filmen 

som visas, eftersom rummet är relativt litet. I filmen berättar boende i Fittja om hur de tror att 

deras liv skulle varit om de stannat kvar där de är födda. Personerna i filmen är födda på olika 

platser i olika länder. 

 På Fittja äng, som ligger bakom MKC, serveras kaffe och bakverk på eftermiddagen. 

Vissa besökare av Fittja Open 2011 står kvar vid kaffeborden och andra går ut på ängen och 

sätter sig någonstans mellan Ulrika Gunnarsdotters skulpturer i konstverket Bakom plattityder 

och jordgubbar, (Bild 4). Skulpturerna är utplacerade efter formen av en stor cirkel. 

Skulpturerna är ett slags kulisser gjorda av träskivor med tryck på ena sidan. Sju stycken är 

stora jordgubbar i olika storlek och en är ett folkdräktsklätt par med hål för ansiktena. 

Jordgubbarna har även de hål, men mindre än för ett ansikte att titta ut genom. Alla 

skulpturerna har den tryckta sidan vänt åt samma håll, bort från MKC och träder åskådaren till 

mötes från gångvägarna som går över ängen. På baksidan av paret i folkdräkt finns en 

informationslapp fastsatt. På den tryckta lappen står det: 

 

[s]ätt ditt ansikte eller kropp bakom figurerna och låt din vän fotografera dig. 

Konstnärens intention är att betraktaren ska interagera med verket. Att upplåta 

folkdräkterna eller jordgubben som symbolbärare till alla är konstnärens önskan om 
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ett vidare synsätt på vad som är svenskt och vem som är svensk.   

 

På lappen står även konstnärens namn, verkets titel, att det är en träskulptur i åtta delar samt 

att konstverket är en del av Fittja Open 2011. I informationsbladet som jag fick vid 

konsthallen på förmiddagen står det istället att Gunnarsdotters skulpturer har inspirerats av 

Jimmy Åkessons, partiledare för Sverigedemokraterna, och dennes flickväns folkdräkter som 

de bar vid öppnandet av den svenska riksdagen 2010. 

 

                                    

                                  Bild 4, Bakom plattityder och jordgubbar  

 

 

Tidigare på dagen har Please, please please, let me get what I want, ett projekt av de 

deltagande konstnärerna Birger Lipinski och Laercio Redondo, ägt rum i Fittja. Det var ett 

slags auktion av möbler som tidigare tillhört Residence lägenheten. Invigningsdagen avslutas 

med att det bjuds på soppa och varma smörgåsar utanför Residence lägenheten där Phil 

Hession utför ett performance när kvällens mörker har fallit. 
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2 Kontext 

 

 
Flera av konstpraktikerna i Fittja Open 2011 relaterar till platsen Fittja och många av verken 

är uppförda där. För att förstå platsen är det motiverat att undersöka dess historia. Namnet 

Fittja är fornnordiskt och kan härledas ur det isländska ”fitet”, fuktig strandäng.
40

 Mitt i Fittja 

Centrum är forntiden närvarande med det gravfält från järnåldern som ligger i kullen vid 

centrum.
41

 Vid utgrävningar har en vikingatida båtgrav påträffats av en sex meter lång båt 

med diverse packning. Fittja nämns i skrift första gången 1299 i ett dokument där kyrkan 

köpte mark. Inte långt ifrån Fittja ligger Botkyrka kyrka som var en viktig pilgrimskyrka och 

rest till minne av S:t Botvid.
42

 Från det att den nya landsvägen byggdes på 1660-talet var 

Fittja centralorten i Botkyrka fram till mitten av 1800-talet. Fittja gård är en av få byggnader 

som finns kvar från den tiden. Bygget av landsvägen är en av de viktigaste händelserna i 

Fittjas historia och Fittja blev det självklara stoppet på resan från Stockholm söderut. Det 

inrättades gästgiveri, post och skjutshåll och gästgiveriet var den givna samlingspunkten. Som 

centralort flyttades tinget från det tidigare Svartlösa tingsplats till Fittja. En fördel för platsen 

var också Fittjas tegelbruk, som låg ungefär där dagens Coop-varuhus ligger. Tegel behövdes 

då många hus i Gamla stan skulle byggas i tegel under 1660-talet. På 1860-talet kom ett 

liknande uppsving när Stockholms malmar bebyggdes. 

 Ångfartygets uppsving i början av 1800-talet gjorde att människor föredrog att åka båt 

före att resa längs vägen. Detta medförde att Fittjas blomstringstid började ta slut eftersom allt 

färre spenderade tid och pengar på gästgiveriet och meningen med skjutshåll försvann.
43

 

Däremot beskrivs Fittja loge som det viktigaste besöksmålet i Fittja på 1960-talet och 

danslystna från hela Stockholmsområdet lockades till danspalatset om somrarna. Fittja loge 

byggdes i början av 1800-talet, upptimrad i Norrland, och brändes ned av brandkåren 1970.
44

 

Vissa beskriver att logen brändes ned på grund av att den var alltför nedgången för att sparas 

medan andra beskriver att det berodde på att det skulle ges plats åt dagens Fittja.   

 

 

                                                 
40

Ur ”Kulturhistoriska guiden”, 111111. 
41

Magnusson, 2009, s. 52. 
42

S:t Botvid är ett helgon från början av 1100-talet. Han växte upp som bondeson i Botkyrka och blev känd genom att 

sprida den kristna tron efter att han själv blivit kristen under en resa till England, ur ”Kulturhistoriska guiden”, 

120114. 
43

”Kulturhistoriska guiden”, 111111. 
44

Magnusson, 2009, s. 56. 
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Bakgrunder till bilden av Fittja 

 

Många av konstverken i Fittja Open 2011 uppförs i det offentliga rummet i Fittja och därför 

behöver flera relationer redas ut för att förstå den kontext praktikerna verkar i. En av dessa 

består av arkitekturen som präglar platsen Fittja. De största inflyttningarna till Fittja skedde 

under 1970-talet i och med miljonprogrammet. Miljonprogrammet kom att medföra en stor 

utveckling och utbyggnad av Fittja.
45

 Byggtekniken med färdiga betongelement som ersätter 

bärande väggar provas för första gången i Fittja och fungerade senare som modell och 

inspiration när Kista skulle byggas. Anledningarna till byggtekniken och de höga husen var 

många, bland annat ”att många människor skulle få bostad på liten yta”.
46

 I Berättelser om 

Botkyrka lyfter Magnusson fram att byggtekniken även medförde hus som erbjuder fantastisk 

utsikt. Den 13 februari 1971 flyttade den första familjen in i det nya Fittja. De fick snart 7 000 

grannar som flyttade in i nya småhus, lofthus och höghus.
47

 Men var står miljonprogrammets 

rötter att finna? 

 I avsnittet ”Arkitekterna” i Miljonprogrammet beskriver Karl-Olov Arnstberg hur det 

under 1800-talets omfattande och otyglade storstadstillväxt föds ett utopiskt tänkande med 

drömmar om framtiden, vilket förde landsbygdsbor till staden. Storstadstillväxten sker i städer 

som London, Paris och Berlin och i USA är tillväxten explosionsartad. New York växer från 

sextiotusen till cirka tre och en halv miljon invånare och Chicago växer från sextiotusen 

invånare till 1, 7 miljoner på sextio år. I Sverige är tillväxten snabb från 1870 och framåt och 

städerna dubblar sitt invånarantal. Det är i detta utopiska tänkande som Arnstberg menar att 

miljonprogrammets arkitektur har sina rötter. Men de utopiska drömmarna hamnar i tragisk 

kontrast till många människors verklighet, som istället präglas av underbetald arbetstid och ett 

boende i så kallad slum. Städerna och tillväxten går inte att kontrollera och antalet människor 

i städerna är för stor.
48

 

 Arnstberg beskriver hur utopisterna Le Corbusier och Ebenezer Howard hämtar näring ur 

hatet inför den okontrollerade stadstillväxten. Howards idé är trädgårdsstaden. Le Corbusiers 

idé är gigantiska hus. I Le Corbusiers utopi är organisation och frihet nyckelbegrepp. Vilken 

av dessa utopier och vilken av dessa idéer attraherar svenska arkitekter under tjugo- och 

trettiotalet mer än de andra? Svaret är sedan länge givet. Trädgårdsstaden är tråkig. Gigantiska 

hus upphetsande. Likaså modernismens idéer, och som ett eko från Le Corbusier möter 

Sverige begreppet organisera. Enligt Arnstberg kommer höghuset att stå som en symbol för 

                                                 
45

”Kulturhistoriska guiden”, 111111. 
46

Magnusson, 2009, s. 57. 
47

Magnusson, 2009, s. 57. 
48

Arnstberg, 2000, s. 67f. 
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framtiden med sin storslagenhet.
49

 

 Arnstberg beskriver 1900-talets högkonjunktur för arkitektur. Vid år 1930 får 

funktionalismen och modernismen sitt stora genombrott i Sverige genom 

Stockholmsutställningen. Märk väl, manar Arnstberg dock, Stockholmsutställningen lanserar i 

sig inte några förortsidéer. Fokus ligger istället på så kallade tjockhus. Tjockhus anses 

ekonomiskt överlägsna och de aktuella områdena är närmast Gärdet, Ringvägen och 

Kungsholmen. Vi får hålla kvar den frånvarande ytterstaden i tanken. I Sverige saluför 

arkitekter höghusidén genom att polarisera den mot trädgårdsstaden. Arnstberg skriver att 

trädgårdsstaden representerar en småborgerlig romantisk hållning medan höghuset 

underbyggs av rationalitet och vetenskap.
50

      

 

Lisbeth Söderqvist har undersökt relationerna mellan utformningen av rekordårens och 

miljonprogrammets flerfamiljshus och de aktuella stadsbyggnadsidealen och 

arkitekturteorierna. Hon framhåller att samband mellan de aktuella arkitektur- och 

byggnadsidealen fanns och förenklat kan strömningarna beskrivas bestå av bland annat 

brutalism och strukturalism samt en konstnärligt betonad modernism.
51

 Arkitekturen hade 

släktskap med 1920- och 30-talens funktionalism men mer i nyanser, än som direkt resultat, 

av den.
52

 

 Söderqvist beskriver hur välfärdssamhället tar form under efterkrigstiden och standarden 

ökar markant vilket bland annat gäller utrustningsstandarden i bostadsbeståndet mellan 1945 

och 1960. För att möta den akuta bostadsbrist som rådde under 40- och 50-talen tillsattes 1959 

en bostadsbyggnadsutredning. En och en halv miljon bostäder skulle behöva byggas enligt 

utredningens beräkningar mellan 1960 och 1975. 1965 beslutade riksdagen att en miljon 

bostäder skulle byggas mellan 1965 och 1974. Enligt Söderqvist baserades beslutet om just en 

miljon bostäder på bostadsbyggnadsutredningens beräkningar. Avsikten med 

miljonprogrammet beskrivs vara politiskt eftersom SAP-kongressen Gunnar Erlander antagit 

programskriften Resultat och reformer 1964. Skriften togs fram av Ingvar Carlsson, Ernst 

Michanek och Olof Palme. Med miljonprogrammet, menar Söderqvist, var avsikten att 

socialdemokraterna skulle visa väljarna sin handlingskraft.
53

 Söderqvists ideologiska fokus 

lyfter fram tidens värderingar och normer vilka ger en förståelse för social meningsproduktion 

och frågor om makt. 
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Arnstberg, 2000, s. 71f. 
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Arnstberg, 2000, s. 73f. 
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Söderqvist, 1999, s. 173. 
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53
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 Enligt Söderqvists slutsatser bör miljonprogrammets arkitektoniska utformning ”relateras 

till de arkitekturteorier och byggnadsideal som vann terräng under 1950- 60- och 70-talen. 

Dessa har starkt släktskap med 1920- och 1930- talens funktionalism”.
54

 Redan under 

byggnadsåren kritiserades miljonprogrammets arkitektur för sin storskalighet samt för att vara 

monotona med torftiga utemiljöer. Dessutom lyfter Söderqvist fram att trots att 

trevåningshuset var periodens mest byggda hus är det istället det höga huset som mest fångat 

forskares intresse.
55

 Det höga huset är det som även präglat bilden av förorter som Fittja i 

media. Dessa bilder tillskrivs ofta en negativ tolkning av platsen som liknar den kritik som 

riktades mot miljonprogrammet redan under byggnadsåren med tillägg av kriminalitet, 

segregation och arbetslöshet. 

  

I avsnittet ”Den avbildade verkligheten” lyfter Arnstberg fram varför beskrivningar av platser 

(i Arnstbergs fall ”betongförorter” och förorter) är komplexa. En risk är att beskrivningar av 

en plats blir en bild av en bild eller fördömande generaliseringar. Arnstberg tar upp olika 

exempel av hur förorter och ”betongförorter” beskrivs i den offentliga debatten och att den 

innehåller olika ideologiska fält. I dessa ideologiska fält finner vi ett begränsat antal 

generaliserande positioner. Enligt Arnstberg är politisk korrekthet ”det begrepp som betecknar 

den mest fredade positionen på ett ideologiskt fält” och invandrare och kvinnofrågor är 

exempel på ideologiska fält.
56

 Beskrivningar av förorter och ”betongförorter” tycks lida av 

antingen en negativ realism eller en försvarsambition. Arnstberg menar att den negativa 

realismen svärtar ned platsen eftersom den lyfter fram de dåliga aspekterna med platsen. Den 

negativa realismen behöver inte betyda total osanning men består mestadels av överdrivna 

schablonbilder och föreställningar. När beskrivningar är av försvarsambition blir de istället 

överdrivet positiva, vilket leder till att beskrivningarna inte blir trovärdiga eller helt 

realistiska. Under min intervju med Leif Magnusson kommer en liknande problematik, som 

det Arnstberg kallar negativ realism, upp. Magnusson menar att ”vissa platser är mer laddade 

än andra” och att de olika stadsdelarna inom Botkyrka kommun skiljer sig åt. Han gör en 

jämförelse mellan Tumba och Fittja och konstaterar: 

 

[n]är det händer kriminella grejer i Tumba så finns det alltid andra typer av motlägg 

[…]. Så bilden av Tumba blir inte: Åh, där bor det massor med kriminella, [...] 

Tumba har massor olika saker som slår ut det där, balanserar det. 
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Söderqvist, 1999, s. 177. 
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Vad gäller Fittja: 

 

så har ju den här platsen fått dragit på sig ett par sådana här berättelse som sitter 

väldigt tungt, typ kriminalitet. Och den här platsen kan inte försvara sig riktigt mot 

det, varenda liten grej som äger rum som har med våld och kriminalitet att göra, det 

fastnar i Fittja, hela tiden, konsekvent. […] nästan hela den nationella medialogiken 

ger bara Fittja den typen av utrymme, sen kan det hända hur intressanta, kul och 

spännande saker som helst. Det går nästan inte. Det är ett jättestort långsiktigt arbete 

med att långsamt försöka knåda fram, lägga till några nya saker till den här bilden. 

Du måste komma väldigt nära platsen, du måste vara på den här platsen för att se de 

här sammanhangen. Du måste också ha forskare som tittar på det här kritiskt, på det 

här sättet.
57

 

 

Det finns flera böcker som kan medverka till alternativa bilder och uppfattningar av platser 

som Fittja då de beskriver belastade förorter på andra sätt än de sätt som medier ofta beskriver 

dem på.
58

 Men framförallt skulle en förändring av skildringar och rapportering i medier 

medföra en stor skillnad. Magnusson menar att den negativa bilden av Fittja förstärktes 

genom programmet Fittja Paradiso med programledaren Janne Josefsson: 

 

Värsta aggressiva journalistiken. Han fattade inte vad han gjorde för skada. Folk var 

ju helt tokiga. Journalister har ju lika dåligt rykte här som polisen, när de kliver in i 

Fittja. Det har han bidragit till. Han hade inte den där platskänsligheten [min 

kursivering]. De hade tolkat platsen redan, […] Sen hittade de inte den där alkisen 

som de skulle ha, då fick de sätta in en skådespelare istället som fick vara alkis. 

Varför väljer man en alkis? Varför väljer man inte försäljningschefen för Peugot som 

bor här nere, eller varför väljer man inte han som jobbar på departementet som jurist 

som bor här borta, det finns ju ett antal andra röster. Tänk om man kunde ställa några 

sådana mot varandra, eller några spännande ungdomar som håller på att göra 

intressanta grejer. Det fanns många fler röster men man ville hålla det på den 

berättelsen som redan var skapad. Där var trygg när man kom utifrån. Då visste de, 

där har vi kontroll.
59

 

 

Magnusson höjer också ett varnande finger för att lägga för mycket konstnärligt fokus på en 
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Magnusson, 111122. 
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specifik plats. Han menar att ett stort fokus kan medföra att människor blir fundersamma och 

börjar misstänka att det är något ”fel” på platsen som tycks kräva en massa konst för att 

uppfinna, upptäcka och förändra. Med ett stort fokus riskeras även att de berättelser som ska 

problematiseras istället förstärks. Magnusson diskuterar hur MKC, Residence Botkyrka och 

Fittja Open är en del av en diskussion kring plats som skapar många ingångar till platsen 

Fittja och uttrycker att det är av stor vikt att det är högt i tak. 

 I sin bok Berättelser om Botkyrka beskriver Magnusson nytt och gammalt i stadsdelarna i 

Botkyrka.
60

 Han menar att ett kännetecken för kommunen är hur befolkningen stadigt växer. 

Befolkningen har ökat med 261 procent under de senaste 40 åren vilket proportionellt är den 

högsta ökningen i jämförelsen med andra kommuner. Den stora ökningen beror till stor del av 

miljonprogrammet, ett högt barnafödande samt migrationen. Som Magnusson skriver brukar 

Botkyrka ”ibland beskrivas som ett mångkulturellt samhälle”; att det inom befolkningen finns 

stor variation vad gäller språk, etnicitet, religion och kultur. Han menar att Botkyrka därför 

”kan liknas vid en miniatyr av det samtida Sverige. Globalisering och internationaliseringen 

påverkar kommunen sedan länge”.
61

 

 Magnusson beskriver att det inte är mycket i den byggda miljön i Fittja som förändrats 

sedan 1970-talet, utan att det är först på 2000-talet som det börjat hända något. Exempel på 

nytillkomna byggnader är utställningshallen på MKC och en katolsk kyrka, en östassyrisk 

kyrka samt en moské.
62

 Moskén är Botkyrkas största och stod klar 2007. Det är den första 

moskén i Sverige som är byggd från grunden.
63

 

 

 

Offentliga konstverk i Fittja 

 

Utöver de konstverk som tar plats det offentliga rummet i och med utställningen Fittja Open 

2011 finns det konstverk på plats i Fittja sedan tidigare. Dessa är intressanta att lyfta fram för 

att ytterligare förstå den kontext praktikerna i Fittja Open 2011 verkar i. Ett av konstverken är 

den världsberömda skulpturen Den knutna revolvern av Carl Fredrik Reuterswärd, uppförd 

1998, (Bild 5). Den står på utomhusperrongen vid Fittja tunnelbanestation och är placerad 

utanför dörrarna till perrongen. En informationstext tryckt i rostfritt stål är placerad strax 

bakom på en av perrongens pelare. Enligt informationstexten är skulpturen gjuten i brons. 
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                                                  Bild 5, Den knutna revolvern. 

 

 

En likadan, fast mycket större skulptur är uppförd på Sergelgatan i Stockholm. Den knutna 

revolvern finns på flera andra platser i världen och det kanske mest berömda exemplaret står 

sedan 1988 utanför FN:s högkvarter i New York. Den skapades ursprungligen till minne av 

John Lennon och är en symbol för icke-våld. Hur kan placeringen av Den knutna revolvern på 

perrongen i Fittja tolkas? Det finns föreställningar om Fittja som en problemtyngd förort. 

Troligtvis är det dessa föreställningar som medfört placeringen av en symbol för icke-våld i 

Fittja. Problematiken handlar om bilden av Fittja som en avvikande stadsdel med hög 

kriminalitet och motsättningar. Placeringen kan även påvisa satsningar som gjorts i området 

för att motverka våld. Kanske är placeringen tänkt att skapa tyngdpunkt till platsen eftersom 

skulpturen är internationellt känd.   

 Under skärmtaket, utanför biljetthallen vid stationens entré, hänger två ljusskulpturer av 

Eva Rosengren. De är av opalfärgad plast och invigdes 2002. I de runda ljuskropparna rör sig 

ett pulserande färgat ljus långsamt och dess form repeteras i betongplattorna under. 

Betongplattorna har en ingjuten glittereffekt och rytm och färg ändras vid vissa tidpunkter.
64

 

 Nere vid Fittja udde, strax bredvid Fittja bro, står skulpturen En röd (1998) av arkitekten 

Julijana Nyhaga, (Bild 6 och 7) På avstånd är den nästan gömd bakom buskage och träd trots 

att den är flera meter hög och just röd. Utan kännedom om platsen skulle placeringen av 

skulpturen kunna beskrivas som opretentiös. Skulpturen består av två delar, som är nästintill 

likadana både till färg och form, utförd i betong. Det som skiljer delarna åt är att den ena är 

några få decimeter högre. Formen på delarna är som en ihålig rektangel som vikts något på 
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”Konsten på din station”, Sl, <http://sl.se/sv/Om-SL/Det-har-ar-SL/Konsten-i-trafiken/Konsten-pa-

stationen/?l=288&s=900&p=1>, 111123. 
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mitten av långsidan. Skulpturen ser väldigt olika ut beroende på vart betraktaren står. Från den 

sidan jag kommer gående från ser delarna ut som upp och nedvända L-bokstäver som skjuter 

från marken mot skyn. Från ett annat håll vänder de sig som från varandra och ger ett poetiskt 

uttryck. Från ytterligare ett annat håll fyller den ena den andras form och ser nästan ut som en 

kvadrat. 

          

                       Bild 6, En röd.                                             Bild 7, En röd. 

 

Skulpturens yta är full med tags målade i ljusblått, vilket kontrasterar mot skulpturens röda 

färg. Valet av färgen kan visa på att det var den färgen som fanns tillgänglig, men den skulle 

också kunna vara så att den/dem som gjort taggarna velat att de skulle bli tydliga och synliga.   

 

Ett annat offentligt verk i Fittja är den graffitimålning som The Latin Kings lät uppföra på en 

gammal elstation i Fittja, (Bild 8). Bilden är en minnesmålning till minne av deras avlidne vän 

och turnéledare Roine ”Killer” Larsson (1965-1998). På målningen står det ”Rest in peace”, 

”Roine Larsson”, datumen för Larssons födelse och död. I en intervju berättar Dogge 

Doggelito och Chepe Salazar för René Leon, Mångkulturellt centrum, att det inom hiphopen 

är vanligt med minnesmålningar tillägnade avlidna vänner. Larsson växte upp i Fittja och 

minnesmålningen kunde ses från hans mammas fönster. Enligt Salazar har målningen hög 

kvalitet och bevisar att graffiti inte endast är ”klotter”. Målningen har därför blivit ett inlägg i 

graffitidebatten i Sverige. Doggelito menar att målningen har många meningar och eftersom 

Fittja var Larssons hembygd finns han, genom målningen, alltid kvar på platsen.
65

  När jag 

åker till platsen för att fota målningen ser jag att det står 99 i det högra övre hörnet av 

målningen, och jag antar att det är årtalet då målningen är uppförd. Den är beställd av The 
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Latin Kings och målad av Pierre ”Zappo” Tsappos. 

 

                                    Bild 8, Memorial till minne av Roine Larsson, The Latin 

                                     Kings. 

                             

 

Minnesmålningar skiljer sig konceptuellt åt från så kallad ttp-graffiti.
66

 Ttp-graffiti är ett 

begrepp och förkortning av tags, throw-ups, pieces. Som Jacob Kimvall visar i ”Bortom 

Klichéerna: om graffiti och den samtida konstens gränser” används begreppet ttp-graffiti för 

att urskilja det som vi oftast syftar på när vi idag använder ordet graffiti från traditionell 

graffiti som flertusenårigt fenomen.
67

 Målningen är olaglig och det är antagligen en av 

anledningarna till varför det är svårt att finna information kring den. I min intervju med Leif 

Magnusson, chef på Mångkulturellt centrum, berättar han att de haft visningar av 

minnesmålningen genom att promenera bort till den med besökare. 

 På MKC finns konstverket First Generation av konstnären Ester Shalev-Gerz, född i 

Litauen och verksam i Paris, som invigdes 2004. Verket bygger på intervjuer med 36 personer 

som flyttat till Botkyrka. Shalev-Gerz ställde personerna frågorna: Vad fick du? Vad gav du? 

Vad fann du? Vad förlorade du? Svaren filmades och sedan filmades personerna igen när de 

lyssnade till sina svar. First Generation är en installation och filmen projiceras och kan ses på 

MKCs stora fönster vid entrén, men endast när mörkret har fallit, under vinterhalvåret, (Bild 

9). Installationen består även av att de fyra frågorna skrivits in i trappstegen i trappan som går 

från entrén till det nedre planet på MKC, (Bild 8). 
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För utförligare information och resonemang kring minnesmålningar och ttp-graffiti se avsnittet ”Att manifestera, 

minnas och förstöra i stadsrummet” ur uppsatsen ”Skadegörelse, klotter, nedskräpning, förbjuden! 
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2005, samt R.I.P. Memorial Wall Art av Martha Cooper och Joseph Sciorra, New York, 1994. 
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 Bild 8, First Generation                         Bild 9, First Generation, Foto: MKC 
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3 Analys 

 

Vid undersökning av konstverk i det offentliga rummet träder dess komplexitet fram. Ett rum 

kan bestå av sociala relationer, maktrelationer, historiska relationer, teknologiska och 

materiella betingelser, fysisk och mental rörelse och minne. Uppfattningen av rumsbegreppet 

från tidigt 1900-tal är fortfarande idag, 2012, aktuellt och problematiseras i dagens 

avhandlingar och projekt som berör konst och arkitektur. Antagligen beror det på att rum, som 

Michel Foucault beskiver i “Andra Rum”, fortfarande har starka inneboende religiösa 

anspråk, trots att de ofta inte är uttalade.
68

 Hur kan vi problematisera och överskrida de 

osynliga gränserna mellan olika rum, inre såväl som och yttre? 

 I essän diskuterar Foucault rum och beskriver hur det samtida rummet ännu inte är 

avsakraliserat, trots en viss teoretisk avsakralisering. Detta kan förklara varför vi ofta talar om 

att till exempel gränser mellan privata och offentliga rum inte är tydliga, trots att de faktiskt 

upprätthålls. Foucault menar att vi inte lever i, och kan inte befinna oss i, tomrum. Rum är 

överhopade med kvaliteter, med ett slags skisserade gränser. Han talar om två externa rum: 

utopier och heterotopier. Utopier är ”platser utan någon verklig plats. De är platser som har ett 

direkt eller omvänt analogiskt förhållande till samhällets verkliga rum. De visar samhället i en 

förbättrad form, eller upp och nedvänt, men i vilket fall som helst är dessa utopier väsentligen 

overkliga rum”.
69

 En heterotopi beskrivs befinna sig utanför alla andra platser–som platslösa 

platser–även om de går att lokalisera i verkligheten. Dessa platser som formas vid själva 

grundandet av samhället är ett slags mot-platser såsom förverkligade utopier. I en heterotopi 

representeras, motsägs och kastas alla andra verkliga platser om. Så som bilden av förorter 

som Fittja framställs i medier, samhällen i en försämrad form, kan bilden av Fittja ses som ett 

slags heterotopi. Stadsdelen beskrivs ofta som annorlunda och avvikande, som en plats 

utanför andra platser. Detta är en föreställning som delvis uppstått på grund av en 

medierapportering som inte sett till Fittjas verklighet eller bästa utan till den rådande normens 

bästa. 

 Heterotopier är helt annorlunda än alla de platser de reflekterar, men mellan dem och 

utopier kan det existera ett slags blandad erfarenhet. Denna mellanerfarenhet skulle enligt 

Foucault kunna vara en spegel. I speglingen öppnas virtuella rum där subjektet kan se sig själv 

där det inte är, i ett overkligt rum, eftersom spegeln är en utopi—en plats utan plats. Spegeln 

frammanar alltså att subjektet uppfattar sin närvaro i en utopi samtidigt som spegeln 
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frammanar att subjektet uppfattar sin frånvaro av platsen det faktiskt upptar som är en 

heterotopi.
70

 Vid speglingen uppfattas rummet som subjektet fysiskt befinner sig i dels 

overkligt, dels verkligt. Bilden av Fittja som ”segregerad”, ”utsatt”, ”invandrartät”, 

”betongförort” fyller funktionen i samhället som motpol till det illusoriskt perfekta samhället. 

Detta illusoriska perfekta samhälle skapar bilder av andra platser, som tillskrivs dess 

motsatsförhållande, för att kunna spegla sin egen perfektion. Foucault framhåller att det 

troligen finns och formas heterotopier i alla kulturer, civilisationer och verkliga platser men att 

de ser olika ut utan något slags universell form. Han delar upp heterotopier i två 

huvudkategorier: krisheteroropier och avvikelsens heterotopier. 

 Krisheterotopierna är de privilegierade, heliga eller förbjudna platser i så kallade 

”primitiva” samhällen, men dessa har nästan helt har ersatts av avvikelsens heterotopier. 

Avvikelsens heterotopier är ”de i vilka man placerade de individer vars uppträdande är 

avvikande i förhållande till genomsnittet eller den erforderliga normen”.
71

 Enligt Foucault har 

avvikelsens heterotopier sex grundsatser. Den första grundsatsen i beskrivningen av 

heterotopierna handlar som ovanstående beskrivning visade om avvikelse mot normen och hit 

hör vilohemmet, den psykiatriska kliniken, fängelset samt kanske även ålderdomshemmet 

(men det befinner sig egentligen mellan krisheterotopin och avvikelseheterotopin). Andra 

grundsatsen är att varje heterotopi har en precis och bestämd funktion i samhället men att ett 

samhälle kan få en heterotopi att fungera på olika sätt under samhällets historia. Kyrkogården 

är ett exempel på en sådan heterotopi. För den tredje grundsatsen fungerar trädgården och 

teatern som exempel eftersom de har förmågan att sammanföra flera rum och platser, som i 

sig själva är oförenliga, på en enda verklig plats. Den fjärde grundsatsen är att heterotopier 

öppnar mot något som kan kallas heterokronier, vilket innebär att heterotopier oftast är 

bundna till tidsskikt. De är först som människor bryter med sin traditionella tid som 

heterotopin börjar verka fullt ut. Museer och bibliotek i den västerländska kulturen under 

1800-talet är exempel på den oändligt ansamlande tidens heterotopier eftersom de är knutna 

till ansamlingen av tid, riktade mot det eviga. I motsättning till dessa finns heterotopier som är 

absolut tidsliga såsom festens form, marknader och semesterbyar, i vilka besökare ska 

erbjudas invånarnas primitiva sätt att leva. Den femte grundsatsen är att den heterotopiska 

platsen oftast inte är vare sig en allmän plats eller en plats med fri tillgänglighet. De fordrar ett 

öppnings- och stängningssystem, vilket både gör dem omöjliga att tränga in i och isolerar 

dem. För att komma in krävs att man underkastar sig riter, att man tvingas in, har ett särskilt 

tillstånd eller utför vissa gester. Jag vill likna bilden av Fittja med en avvikelsens heterotopi 
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för att problematisera samhälleliga makthierarkier.    

 Vissa heterotopier kan tyckas verka som rena öppningar men är i själva verket illusioner 

som döljer uteslutningar. Exempel på sådana heterotopier är amerikanska motellrum där 

förbjuden sexualitet kan äga rum. Utöver dessa platser menar Foucault att denna typ av 

heterotopier inte är vanliga. Den sista grundsatsen är funktionerna som heterotopierna fyller i 

relation till andra rum. Antingen skapar de ett illusoriskt rum som medför att de verkliga 

rummen ter sig än mer illusoriska, eller så skapar de ett annat verkligt rum. Detta rum är 

däremot annorlunda på så vis att det är lika perfekt och noggrant som det verkliga rummet är 

oordnat och slarvigt; ett slags kompensationens heterotopi. Foucault beskriver att vissa 

kolonier kan ha fungerat som ett kompensationens heterotopi som ett absolut perfekt och 

reglerat andra rum. Dessa rum lyder under en sträng plan styrd i minsta detalj.
72

 Från 

resonemangen kan paralleller till den arkitektoniska utformningen av miljonprogrammet dras. 

Dessa arkitektoniska rum kan ses som ett resultat av ett glapp mellan vision och verklighet. 

Som tidigare nämnts menade Arnstberg att miljonprogrammets arkitektur har sina rötter i ett 

utopiska tänkande om staden, vilket medförde trångboddhet. En lösning på den bostadsbrist 

som rådde i storstäderna ledde till miljonprogrammet. Som en kompensationens heterotopi 

skapades de ”perfekt” strukturerade stadsdelarna under miljonprogrammet likt motsatser till 

storstädernas oordning. Dock blev effekten av dessa reglerade rum något annorlunda än vad 

som var önskat. 

 I studien Miljonprogram och media. Föreställningar om människor och förorter 

framhåller författarna Urban Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi hur förorten 

och människorna som bor där begränsas såsom åtskilda från resten av samhället genom att 

människorna knyts till platsen och platsen förknippas med föreställningar som bär på en 

kolonialistisk retorik. Kritik riktas mot hur den massmediala rapporteringen lyfter fram det 

problematiska, farliga eller spännande för egen vinning och vänder sig till en så kallad icke-

invandrarpublik men med invandrare som objekt. Rapporten visar hur representationer av 

förorter och de boende ofta sker med hjälp av statistik. Statistiken kan bland annat visa på hur 

stor del av befolkningen som är invandrare eller arbetslösa för att tradera ofta missvisande 

markörer och benämningar. Rapporten kritiserar denna stigmatiseringsprocess genom att lyfta 

fram att andelen människor som är födda i Sverige ökar i miljonprogramsområdena, och 

ställer frågan: ”när slutar man vara invandrare?”.
73

 Rapporten visar hur förutsättningar tas 

förgivna genom att en relation knyts mellan exempelvis brott och plats samt hur tvetydiga 
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tolkningar och berättelser försvinner och omformas till förutbestämda antaganden.
74

 

 De beskrivningar och föreställningar av Fittja som skapar bilden av stadsdelen medför att 

Fittja framställs som avvikande mot den rådande normen i Sverige. Bilden av Fittja får en 

bestämd och precis funktion i samhället. Avvikelsens heterotopier präglas av kris och just 

avvikelse. Arbetslöshet är något som ofta lyfts fram vid beskrivningar av områden i 

miljonprogrammet och denna sysslolöshet utgör en form av avvikelse i samhället där sysslan 

är en regel. Som den tredje grundsatsen visar har avvikelsens heterotopier förmågan att 

sammanföra oförenliga rum och platser på en enda verklig plats. Bilden av Fittja som 

mångkulturell visar på att stadsdelen kan ses som ett mikrokosmos där människor från olika 

länder, kulturer och tro möts. Den generaliserade bilden lägger inte större vikt vid hur dessa 

möten ser ut, vilka som möts eller hur människor skiljer sig från eller liknar varandra dels i 

stadsdelen, dels i samhället i stort. Bilden av Fittjas tidsbundenhet är intressant med tanke på 

de större renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnader som sedan några år tillbaka är högst 

aktuella. Vad händer med bilden av Fittja när arkitektoniska formen börjar förändras? Kan 

exemplet Fittja lära oss att se arkitektur på ett nytt sätt? 

 

Om vi kan se Fittja som något mer än dess fasta fysiska byggnader som länge präglat bilden 

av området kan vi finna andra tecken och symboler för platsen. I Learning from Las Vegas 

hyllas det symboliska, det ”fula” och alldagliga eftersom det uttrycker ett igenkännande men 

samtidigt något annorlunda. Författarna vill omvandla idén om värde samt hyllar flertydighet 

framför motsatspar. De lyfter fram vikten av att ompröva symbolismens roll inom 

arkitekturen. Författarna använder sig av komparativ metod för att lyfta fram sina argument, 

och jämför arkitekturen i Las Vegas med modernistisk arkitektur och arkitektur före den 

modernistiska arkitekturens genombrott. De synliggör att arkitektur inte måste vara ”antingen 

eller” utan kan vara ”både och”. För att arkitekter ska försöka förstå de nya arkitekturerna 

behöver de se dem för vad de är, utan tydliga smakomdömen, för att sedan kunna analysera 

dem. 

 Den arkitektur som Fittjas byggnader till stor del utgörs av står i motsats till den 

postmoderna arkitektur som Learning from Las Vegas förespråkar. Den postmodernistiska 

arkitekturteorins kritik kan dock appliceras på normerande beskrivningar av Fittjas arkitektur. 

Vad händer om vi istället för att ifrågasätta arkitekturens form, ser på den och analyserar den 

utan värdegrunder som bygger på motsatspar? Bilden av Fittja har skapats av föreställningar 

som bygger på motsatspar centrum-periferi. Motsatser som centrum-periferi handlar om ett 
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”vi-och-dem” formulering där både vi och centrum står för de privilegierade och den 

strukturella makten. Motsatsparen innebär en identifikationsprocess där den egna eller 

eftersträvande identiteten byggs upp av ett avståndstagande av dess motsats. De strukturella 

maktförhållanden drabbar främst de som utesluts ur den grupp som besitter makt och status, 

utifrån ett rådande normsystem. Intressant är att se hur alternativ växer fram ur uteslutna 

”grupper”. The Latin Kings kan ses som exempel på hur exkluderande människor på ett slags 

sätt tar tillbaka en del av den makt de förpassats. Gruppens stora framgång är bevis på 

erkännande och höjd status. Även den så kallade Rinkebysvenskan är ett exempel på en 

alternativ motkraft till den nedvärdering och uteslutning som drabbar många från 

miljonprogramsområden. Rinkebysvenskan är en hybrid av flera språk och uttryck och har 

med tiden skapat sig hög status i vissa områden. Det är den hierarkiska samhällsordningen 

som kan härbärgera transformationer och hybrider, eftersom dessa på ett sätt föds i och genom 

uteslutningar. 

 

 

Att lära från Fittja. Konstruerade symboler och paraboler  

 

Learning from Las Vegas är en studie om arkitekturens symbolism. Hur ser arkitekturens 

symbolism ut i Fittja? Learning from Las Vegas kan ses som upptakten till en amerikansk 

cultural studies-tradition liksom dess dialog med popkonsten.
75

 Utvecklingen av den 

amerikanska cultural studies-traditionen skiljer sig från den brittiska. Den amerikanska 

problematiserar och intresserar sig mer för subjektet i det masskulturella samhället och 

intresserar sig för dess demokratiska möjlighet, till skillnad från den brittiska som mer kritiskt 

ifrågasätter populärkultur och masskonsumtion. Idag, 2012, är skillnaderna inte lika tydliga 

mellan dessa två hållningar. Texten kan ses lyfta fram performativitet, innan det blivit till 

nyckelbegrepp inom humanvetenskaperna. Det performativa kan ses i det symboliska värdet 

som författarna tillskriver arkitekturen samt hur arkitekturen i Las Vegas blir till en stor 

komplex ständig rörelse. Las Vegas framställs som ett slags stor illusion, där det mesta är till 

för syns skull och inte direkt förankrat i en ”sanning”.
76

 Det pluralistiska i Las Vegas, dess 

arkitektur, är det spretiga, på gränsen till kaos; dels tecken och symboler, dels subjekten som 

rör sig i staden. Las Vegas: en plats som är konstruerad, dit människor kommer för att bli 
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konstruerade genom att ”spela”, ”leka” och ”uppträda”. Själva titeln Learning from Las Vegas 

kan spegla det performativa genom att ordet learning tyder på någonting pågående. 

Arkitekturen är något mer än en fast fysisk byggnad, vilket kan ses som motsats till den 

modernistiska arkitekturens strävan mot en enhetlig ”ren” form. Las Vegas ”lär” oss att se 

arkitektur på ett nytt sätt eftersom arkitekturen på ett tydligt sätt utgörs av exempelvis själva 

lamporna (i skyltarna men även lamporna i de låga casinorummen som upplöser rummets 

väggar och frisätter tiden) men är även integrerad i själva rörelsen i staden. 

 Bilden av Fittja är liksom Las Vegas konstruerad. De fysiska byggnaderna står som 

kulisser i Fittja. Bilden borde även präglas av de stora naturområden som finns i Fittja. Som 

Learning from Las Vegas visar skyr den modernistiska arkitekturen symbolisk, men använder 

sig av uttrycksfull, ornamentering.
77

 Genom att inte använda sig av ornament har själva den 

moderna arkitektoniska byggnaden blivit till ornament. Den modernistiska arkitekturen har en 

så kallad symbolisk form och är därför tom arkitektur. Arkitekturen i miljonprogramsområden 

som Fittja beskrivs ofta som monoton, tråkig och ful. Men vad har kommit därtill? 

Huskropparna som från början saknade symbolisk ornamentik har idag till exempel paraboler 

på balkonger och utanför fönster som avviker mot en formulerad så kallad tom arkitektur. 

 Under invigningen av Fittja Open 2011 berättade Löfgren att de som vill ha ett överdrag 

till sin parabol kan gå in på projektet Satellitstadens hemsida och där skriva ett personligt 

meddelande som ska sändas ut från deras parabolantenner. Detta meddelande är mer en vision 

än verklighet eftersom det i praktiken inte kommer att sändas från parabolantennerna, dock 

kommer de att kunna läsas på hemsidan. Genom sitt projekt vill Löfgren lyfta fram tv-medier 

som kulturell livlina till människors hemland. När jag åker till Fittja några veckor efter 

öppnandet av Fittja Open 2011, ser jag att flera paraboler på Krögarvägen är klädda i de 

färgglada överdragen.  Mot huskropparna betonas de energiskt lysande parabolerna. Som en 

modernare tappning av ornamentik utspelas parabolerna på de funktionalistiska husens 

väggar. Jag önskar att jag kunde höra deras meddelanden. 

 Författarna till Learning from Las Vegas vill utveckla nya verktyg och koncept för att 

förstå de nya rummen och formerna samt för att kunna representera dessa på ett rättfärdigt vis. 

På ett radikalt sätt vill de genom sina exempel kullkasta elitistiska värdehierarkier. De söker 

lyfta fram ett mer logiskt sätt att arbeta kring och med arkitektur genom att se till det 

vardagliga och inte det extraordinära–trots att deras exempel Las Vegas är extremt speglar det 

just det kommersiella som författarna menar integreras i arkitekturen på ett vardagligt sätt. 

Stadsdelar som byggts under miljonprogrammet har bedömts utifrån elitistiska värdehierarkier 
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där betongförorter fungerar som ena parten av ett motsatspar av vad som är eftertraktat. 

Begrepp som betongförorter förutsätter en motpol av något slag. Vem är det som behöver 

denna motpol? Dikotomin vi - dem är svaret. Detta handlar om identifikationsprocesser där de 

som befinner sig i högre maktposition stärker sin identitet genom att inte vara som ”dem” i 

betongförorten.    

 I Löfgrens verk Satellitstaden, Del 1: Tv är ett främmande land problematiseras 

stadsrummets gränsdragningar och utformningar. Jag menar att projektet med 

parabolöverdragen utmanar rådande värdehierarkier eftersom de avviker mot huskropparnas 

utformning. Som Löfgren framhåller är parabolerna kulturella livlinor till människors 

hemland eftersom människor kan ta del av program som sänds via andra kanaler än de som 

finns tillgängliga i Sverige. Parabolerna är symboler för stadsdelen och genom användningen 

av dem överskrids stadsrummets gränser. Det är intressant att se hur Learning from Las Vegas 

svarar mot modernistisk propaganda likt den som Adolf Loos förespråkade, som bygger på 

motsatspar så som: natur-kultur (i Learning from Las Vegas beskrivs kultur och natur som 

sammanblandat), den fria konsten - det dekorativa/primitiva, ”manlig” estetik - ”kvinnlig” 

estetik samt hölje - kärna. Det är även intressant att se hur Learning from Las Vegas 

framhåller vad Hal Foster artikulerar ca 30 år senare, att det estetiska och ändamålsenliga 

nästan uppgått i det kommersiella och allt ses som design.
78

 Parabolernas symbolik går emot 

den kommersiella estetiken som råder i Sverige. Det har förts debatter kring paraboler där 

vissa röster talat för att de ska plockas ned. I ett bostadsområde i Norrsätra, Sandviken har 

idag alla paraboler monterats ned.
79

 

 

Författarna till Learning from Las Vegas söker en ny kontext, där budskapet är högst 

kommersiellt. The Strip med tecknen som signalerar sig själva skiljer sig mot de mesta inom 

modern arkitektur.  Stadsrummet i Las Vegas är öppet och inte stängt, och därför obestämt. 

Arkitekturen utgörs mer av symboler och tecken i rummet (både stads- och byggnadsrummet) 

än av byggnader och fokus riktas på rörelse och spretighet.
80

 Problemet är att the Strip 

uppfattas som allt för alldaglig och samtidigt annorlunda/konstig för att modernistiska 

arkitekter ska kunna förstå dess arkitektur utefter vad de har blivit inlärda att förstå. Det är 

just det, det motsägelsefulla och komplexa, som premieras och lyfts fram i Learning from Las 

Vegas. De menar att symbolism är grundläggande för arkitektur och de är dessa komplexa 
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lager av symbolisk mening som måste analyseras och teoretiseras.
81

 I fallet Fittja var 

stadsrummet från början lika öppet som andra stadsrum. Skillnaden är att arkitekturen inte 

utgjordes av symboler i rummet, utan begränsades till de fysiska byggnaderna. Detta ledde till 

att kritiken blev stark eftersom värderingar baserades på arkitekturens och stadsrummets 

otillräcklighet. Idag har däremot stadsdelen skapat sig en egen identitet och bör bemötas 

därefter. Om Fittjas invånare har kulturellt och globalt skilda erfarenheter och historier 

innehåller denna plats ett fantastiskt fenomen med potentiella unika möjligheter till att 

formulera en ny arkitektur och bild av Fittja. Om Fittjas invånare kan komma till tals. Om 

någon lyssnar. Om någon vill öppna upp för nya arkitektoniska former. Om någon inte 

försöker fortsätta stöpa Fittja efter en bestämd form.   

 

Som tidigare nämnts önskar Gunnarsdotter ge ett vidare perspektiv på ”svenskhet” genom att 

upplåta kulisser av jordgubbar och folkdräkter till ”alla” genom sitt verk Bakom plattityder 

och jordgubbar. Detta verk ter sig problematiskt. Hur är det möjligt att ett synsätt blir vidare 

när ”alla” bara kan välja på att sätta sitt ansikte bakom en folkdräkt eller sticka ut en hand 

genom en jordgubbe? Under min intervju med Sandell frågade jag hur Gunnarsdotters 

skulpturer riktar sig mot platsen de står på. Sandell berättar: 

 

När vi jobbade med det verket frågade vi konstnären om vi inte borde vända bilden 

inåt mot lekplatsen, men hon var tydlig med att det just skulle handla om bilden av 

Fittja. Att [skulpturerna] skulle användas för självfotograferingar med Fittja som 

kuliss för att sända ut en motbild av Fittja. […] Om [Bakom plattityder och 

jordgubbar] blev permanent skulle det vara mer användbart för lek och det har ju en 

väldigt politisk innebörd fast det såg ganska lekfullt, roligt och kanske ofarligt ut 

med jordgubbar. Det verket är ganska komplext.
82

 

 

Varför någon ska låta ”svenskhet” definieras av partiledaren Jimmy Åkesson eller av dennes 

användning av folkdräkt är för mig oklart. Definitioner av ”svenskhet” är mer problematiska 

än så. Utan att förminska maktspel med kläder vill jag påstå att det dessutom kanske inte är en 

svensk folkdräkt det som de flesta förknippar med ”svenskhet”. För det första förutsätter 

Gunnarsdotter att ”alla” vill definieras som svensk och för det andra förutsätter hon på vilket 

sätt de ska ”bli” svenska, alltså i en folkdräkt. 

 Jag frågade Sandell om det finns en risk för att verket reproducerar stereotyper, 

föreställningar, generaliseringar, som bland annat skapas i medier. Sandell svarade: 
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Det är någonting man måste vara vaksam på. Konstnärerna träffar forskare på MKC, 

oss, man bollar sina projektidéer med många personer med erfarenheter av den här 

typen av frågor och problematisering av sådana frågor.
83

 

 

 

Jag ställde även Leif Magnusson frågan om det finns en risk att stereotyper och normer 

förstärks med verk som Gunarsdotters. Han svarade: 

 

Jimmy Åkesson i folkdräkt skulle göra sig bättre på andra platser än Fittja, 

Sverigedemokraterna är oerhört marginaliserade i Fittja, den matchen är redan 

avklarad för Fittjaborna. Sverigedemokraterna har inga svar på de frågor och de 

bekymmer som människor i Fittja har. Verket pekar ju in mot MKC, då kan man ju 

säga, jaha, Sverigedemokraterna vill lägga ned MKC, där kan man ju se en 

koppling, kulturpolitiskt koppling.
84 

 

 

Jag uttolkar en diskrepans mellan hur Sandell respektive Magnusson ser på verket Bakom 

plattityder och jordgubbar. Medan Sandell främst framhåller verkets lekfullhet synliggör 

Magnusson istället dess politiska innebörd. Magnussons resonemang synliggör även verkets 

platskänslighet vilket kan tolkas som relativt låg. 

 Gunnarsdotters skulpturverk Bakom plattityder och jordgubbar kan beskrivas som 

paradoxalt. En tolkning är att konstnären vill provocera för att väcka debatt, detta sker dock 

på bekostnad av ett intrång och övertramp på fel plats. En annan tolkning är att ”svenskhet” 

kan definieras på olika sätt, genom att ”alla” kan sätta sitt ansikte på folkdräkterna. Dock är 

som tidigare nämnts denna alternativa ”svenskhet” begränsad. Vad ska dessa kulisser 

förmedla till Fittjaborna (för det är ju främst de som faktiskt rör sig på ängen)? Med 

konstverket lyfter konstnären fram frågor kring identitet, nation, “svenskhet” och “icke-

svenskhet” på en plats där det antagligen väcker mer irritation och frustration än ger upphov 

till alternativa bilder av Fittja, som är konstnärens intention. 
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Platsspecifik konst 

 

Platsspecifik konst är högst aktuell i den samtida konstvärlden och i One Place after Another. 

Site-specific Art and Locational Identity utreder Miwon Kwon denna konstriktnings 

utveckling och innebörd. Kwon beskriver hur begreppet platsspecifik används vitt och brett 

och oproblematiskt inom konstvärlden, som signum för ett slags kritisk och progressiv 

konstart. Enligt Kwon har begreppet urvattnats och begrepp som ”context-specific”, ”debate-

specific”, ”audience-specific”, ”community-specific”, ”project-based” används idag på 

liknade sätt som platsspecifik. Dessa ”nya” begrepp beskrivs rymma mer komplexa relationer 

samt visar att begreppet plats har destabiliserats de senaste 30 åren.
85

 Vad är platsspecifik 

konst och vad är det inte? Är all konst i det offentliga rummet platsspecifik? Hur relaterar 

konstverken i utställningen Fittja Open 2011 till Fittjas offentliga rum? 

 Enligt Kwon är relationen mellan verk och mottagare/betraktare i ett offentligt rum mer 

potentiell än tydligt definierbar. Med platsspecifik konst utvidgas konstfältet till nya 

discipliner med en lyhördhet för populärkultur samt, som Kwon uttrycker det, expanderingar 

av konst in i kultur.
86

 Hon lyfter fram att det inom den samtida konstens diskurs saknas 

historisk och teoretisk grund för det som är platsspecifikt. Med begreppet vill Kwon inte 

endast inkludera konst, utan använder begreppet mer likt en ”problem-idea” för att undersöka 

dess spatiala-politiska problematik.
87

 Hon söker inte fastställa den rätta definitionen av det 

platsspecifika utan mer undersöka dess olika tillstånd och former och relationer. Genom att 

diskutera tre paradigm av platsspecifik konst: ett fenomenologiskt eller experimentellt, 

socialt/institutionellt samt diskursivt, som överlappar och flyter in i varandra undersöker hon 

begreppets historia och utveckling från 1960-talet.  

 Platsspecifik konst fokuserade i sin tidigaste form på att knyta verket till platsen genom 

att göra det oskiljaktigt från den plats det uppförs på, vilket är en kritik av gallerirummets 

normerande utställningsfunktion. Konst som är platsspecifik handlar därför om relationer till 

platser, men även om dessa platsers sociala omständigheter. Det handlar mer om processer 

som sker med detta i åtanke och mindre om förutbestämdbarhet. Genom konstnärens val sker 

en mobilisering och flyttbarhet. Det problematiska är svårigheter att utläsa och utvärdera 

konstens genomslagskraft. Konst i offentliga rum kan bli refuserad och kritiserad, som 

exempelvis Richard Serras Tilted Arc,
88

 men det viktiga är att se hur ett verk kan 
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problematisera och kritisera skenbar politisk gemenskap och demokrati.  Ett offentligt rum är 

inte neutralt eftersom det är laddat med mening och maktförhållanden. Det platsspecifika har 

kommit att bli det mobila och överskridbara. Men Kwon sticker hål på den utopiska bubblan 

som drömmer om en global ”community” där vi leker ideal genom att peka på 

demokratiseringsprocesser, där minoriteter sägs ges rum. Hon höjer ett varnande finger för att 

dessa processer även medför risker att förstärka stereotyper och normer. Viktiga frågor att 

ställa sig är: vem får ta plats på platsen, egentligen? Vem representerar och vem representeras, 

egentligen? 

 Kwon tydliggör att konst kan ta plats utanför institutioner och gallerirum på olika 

premisser. Hon gör en skillnad på modernistiska offentliga skulpturer som ansågs vara 

autonoma genom dess plats i det offentliga rummet (exempelvis Red Cub av konstnären 

Isamu Noguchi i New York) och platsspecifik konst som John Ahearns skulpturer i South 

Bronx samt Serras Tilted Arc. Medan de senare utmanar och problematiserar 

maktförhållanden i det offentliga rummet och vad konst kan vara menar Kwon att de förras 

relation till ”the site was at best incidental”.
89

 Resonemanget låter oss förstå att modernistiska 

offentliga skulpturer inte är platsspecifika eftersom de endast tar avstamp från platsen med 

riktning bort från den.      

 

Angående en (inter)textuell struktur framhåller Kwon hur platsspecifik konst upplevs 

transitivt som en flytande ”diskursiv vektor”; vi ser en sak efter en annan. Kwon lyfter 

fram hur platsspecifik konst åsidosätter konsthistoriska intressen, för att möjliggöra 

integrering av konst i det socialas område. Hon menar att den globala marknadsekonomin 

medför dels en föreställning om nomadiska subjekt och platser (vilket förstås endast berör 

de privilegierade), dels en möjlig uppluckring av fixa platsbundna identiteter. Kwon 

uppmärksammar därför att vi ska se på och förstå platser som bredvid varandra istället för 

som en plats efter en annan, vilket även understryks genom bokens titel. Hennes 

resonemang visar hur den platsspecifika konsten möjliggör för konsten att röra sig, utanför 

institutioner, i världen och i vardagslivet. 

 Hur värderas en process eller rörelse eller de längre samarbeten, som Kwon liksom Fittja 

Open 2011, förespråkar? Vi behöver finna och utveckla nya verktyg för att problematisera 

terränger ”mellan det rörliga och det specifika”.
90

 Vi behöver nya verktyg för att kunna skilja 

verk åt och förstå dess budskap och funktion utifrån de specifika verk de är. Vi behöver nya 

verktyg för att kunna förhålla oss kritiskt till verk med ”demokratiska” yttranden, för att inte 
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riskera att förstärka stereotyper och motverka emancipation.    

 T.J. Demos har skrivit artikeln ”Rethinking Site-Specificity” som en djupare reflektion 

över eller ett svar på Kwons One Place after Another.
91

 I artikeln diskuterar Demos vad plats 

betyder i begreppet platsspecifik. Han menar att begreppet ofta används vid diskussioner 

kring samtidskonst men utan att specifikt definieras. Begreppets historia tas upp och även om 

plats syftar till ett geografiskt område, är det också en representation av detta område, ett 

institutionellt nät eller ett diskursivt närverk. Demos påpekar att ett flertal konstnärliga 

praktiker faller utanför Kwons tematiseringar av begreppet platsspecifik konst. Han menar att 

situationisternas ”unitary urbanism”, Robert Smithsons plats/icke plats dialektiska koncept 

samt projekt av Critical Art Ensamble är sådana exempel som ges för liten eller ingen plats. 

Kwons analys kritiseras för att vara för begränsad på grund av det sätt på vilket hon använder 

begreppet diskursiv i ”det diskursivt platsspecifika”. Det diskursiva är definierat såsom 

avgränsat från geografi och materiell terräng och istället fokuseras sociala frågor och problem. 

Demos föreslår att det diskursivt platsspecifika kunde teoretiserats bredare genom Foucault´s 

Vetandets arkeologi. Genom att diskutera diskurs utifrån Foucault kan relationer mellan det 

platsspecifika och det mediespecifika analyseras, något som Kwon endast kort berör. Det som 

Demos efterlyser är en undersökning av hur själva mediet fortsätter att existera som en plats 

för konstnärlig undersökning i de diskursiva platsspecifika praktikerna. Istället analyseras det 

som Kwon kallar nomadiskt och dematerialiserat i samtidskonsten alltför snabbt som 

”unsiting”, vilket är det hon även höjer ett varnande finger för. Demos viktiga aspekter kring 

själva platsen i det platsspecifika är relevanta vid analysen av konstverket Remedies i Fittja 

Open 2011. Även om Remedies synliggör och problematiserar historieskrivning och sociala 

frågor utifrån en geografisk terräng bortser konstnärerna från vad platsen har för ”plats” i en 

vidare diskurs som sträcker sig bortom Fittja samt dess historia ur ett vidare perspektiv. 

 Verket Remedies lyfter fram Fittjabornas erfarenheter och kunskap av huskurer genom att 

de dokumenterats och ställs ut på Botkyrka konsthall under Fittja Open 2011. Å ena sidan 

synliggörs och uppvärderas personliga erfarenheter, å andra sidan riskerar verket att 

reproducera stereotyper. Ett problem med verket är att huskurerna kan föra tankarna till något 

förlegat och associeras med något primitivt. Risken som följer är att huskurerna förknippas 

med människorna som berättat om dem och de i sin tur förknippas med primitivism. I 

Sandells text i boken Huskurer Remedies beskriver hon när hennes barn blev sjukt på Hawaii 

och hur sjukdomen först försökte botas med hjälp av huskurer. Trots att febern sjönk då ti-

blad, som är en hawaiiansk växt som besvärjer onda andar, placerats på barnets rygg 
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konstateras att ”västerländsk läkarvård var oundviklig. Inga helande löv i världen skulle 

hjälpa henne i hennes kamp mot febern, vid det här laget en elak dubbelsidig 

lunginflammation”.
92

 Sandells resonemang i texten leder till att huskurer innebär roliga och 

givande möten, men att den så kallade västerländska läkarvården är den man kan lita på och 

som räddar liv. Implicit uttrycks det att huskurer inte går att lita på. Det är onödigt att ställa 

huskurer mot västerländsk läkarkonst eftersom den ena inte behöver varken förutsätta eller 

utesluta den andra samt eftersom detta leder till värderingar som inte främjar Fittja. 

Konstverket Remedies och Huskurer Remedies riskerar att reproducera stereotypen om 

förorten som åtskild den moderna storstaden. I Huskurer Remedies refererar Sandell till Huber 

och Saarikko som ”talat om huskuren som en möjlighet att se det fantastiska i var och ens 

personliga kulturella bakgrund”.
93

 Denna potentiella möjlighet, om inte uteblir så åtminstone, 

förminskas eftersom det saknas en medvetenhet kring hur själva mediet fortsätter att 

producera mening och betydelsebildning.   

 

 

Skulptur och (re)presentation i offentliga rum 

 

I Skulptur i folkhemmet beskriver Sjöholm Skrubbe att hon använder bildsemiotik istället för 

semiotik i avhandlingen för att tydliggöra att hennes intresse för bilden föregår semiotiken. 

Men framför allt använder hon bildsemiotik för ”att betona att semiotiken i relation till ett 

visuellt språk är, och måste vara, någonting annat än den verbalspråkliga eller lingvistiska 

semiotiken, som dominerar det semiotiska forskningsfältet överlag”.
94

 Sjöholm Skrubbe 

använder bildsemiotiken instrumentellt i konstvetenskaplig forskning och bildsemiotiken 

fungerar ”som en grundläggande förförståelse av hur skulptur i offentlig miljö genererar och 

kommunicerar betydelse genom ett socialt konstruerat och föränderligt system av koder”.
95

 

Genom bildsemiotisk teori kan ett konstverks betydelsemening analyseras eftersom teorin 

handlar om hur mening skapas genom visuella medier. Ett konstverks betydelsemening och 

betydelseproduktion är en pågående process eftersom den skapas i mötet med en betraktare. 

Sjöholm Skrubbe beskriver förståelsen av konstverket som tecken enligt en definition som 

bygger på Ferdinand de Saussure definition och Louis Hjelmslevs utveckling av denna.
96
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Uttryck/betecknande och innehåll/betecknat är de två betydelsebärande sidorna för tecknet. 

Vad gäller skulptur som tecken fungerar dess fysiska materiella form som uttryck/betecknande 

medan dess koncept eller föreställning om ett fenomen som refereras utgör innehåll/betecknat. 

Sjöholm Skrubbe poängterar vikten av relationen mellan tecken, betydelsemening och kontext 

vid analys av den offentliga skulpturen eftersom meningsproduktionen sker i själva 

situationen där interaktion mellan verk och betraktare sker. Konstverkets eller det refererade 

fenomenets kontext är inte given eller självklar utan är en av flera valbara.
97

 

   Sjöholm Skrubbe visar hur Kwons teorier kring och differentiering av begreppet 

platsspecifik befäster idén om att denna praktik växte fram i slutet av 1960-talet i 

gallerirummet. Enligt Sjöholm Skrubbe bortser Kwon därför samtidigt ”från den interaktion 

med platsen som går att notera också i den konstnärliga produktion som betraktas som 

traditionell offentlig skulptur”.
98

 En praktik som inte överensstämmer med den så kallade 

modernistiska nomadiska platslöshet antas därför ha en relation till platsen samtidigt som den 

inte kallas platsspecifik innan dess att platsspecificiteten blivit till begrepp inom 

konstvetenskapen. Enligt Sjöholm Skrubbe passar inte traditionell offentlig skulptur in på 

något av Kwons tre paradigm, inte heller i det som Rosalind E. Krauss definierar som 

monumentets logik. 

 Utifrån Krauss centrala verk Passages in Modern Sculpture
99

 (1977) och den 

betydelsefulla essän ”Skulptur i det utvidgade fältet”,
100

 problematiserar Sjöholm Skrubbe det 

skulpturbegrepp som dominerat texter om efterkrigstidens skulptur. Hon beskriver hur 

skulpturbegreppet förändrades i samband med modernismens genombrott, vilket, med 

hänvisning till Krauss, kan räknas till åren mellan 1880 och 1891. Innan modernismens 

genombrott hade skulpturen fungerat enligt monumentets logik, det vill säga att ”[d]ess 

betydelsebildning var bunden till en viss plats och den representerade fenomen som låg 

utanför verket självt”.
101

 Skulpturen representerade något och utmärkte användningen eller 

betydelsen av en specifik plats. Sockeln på den pre-modernistiska skulpturen menar Krauss 

har funktion som förmedlare mellan plats och skulptur. Den modernistiska skulpturen är 

istället platslös och självrefererande, som ett slags motbild till monumentet, eftersom den 

representerar framför allt sin egen konstruktion eller sitt eget material. De modernistiska 

offentliga skulpturerna kallas ofta för drop eller plop sculpture, vilket anspelar på deras 

platslöshet och att placeringen verkar slumpmässig. Enligt Krauss sker nästa förändring för 
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skulpturbegreppet vid slutet av 1960-talet, då den minimalistiska skulpturen introduceras.
102

 

Med minimalismens skulpturer fördes monumentets logik och platsspecificiteten in i 

gallerirummet.
103

 

 I tredje kapitlet i Skulptur i folkhemmet diskuterar Sjöholm Skrubbe vidare sockelns 

betydelse för skulpturen. Den modernistiska skulpturens vedertagna platslöshet har även 

kunnat relateras till dess låga eller obefintliga sockel. Då tidigare teorier (Krauss) menar att 

sockeln på den traditionella offentliga skulpturen band och förankrade verket till den specifika 

platsen, betyder avsaknaden av sockeln en nomadisk och platslös tillvaro. Sjöholm Skrubbe 

visar att det snarare förhåller sig tvärtom. Avsaknaden av socklar kan avvisa ett upphöjande av 

dess representativitet och som Sjöholm Skrubbe visar betyder avsaknad av sockel att det 

skapas en direkt relation mellan skulptur, plats och betraktare. Hon menar att det beror på att 

skulpturen hamnar i marknivå och därför delar betraktarens rum. Sjöholm Skrubbe synliggör 

att det är utifrån ett postmodernt behov av en linjär utvecklingsberättelse som den 

modernistiska skulpturens platslöshet erkänts som ett faktum. Den postmoderna skulpturens 

egen historieskrivning fordrar en modernistisk skulptur att avvika från eftersom ett av 

postmodernismens centrala uttryck handlar om att återinföra relationen till en plats. Enligt 

Sjöholm Skrubbe kan den modernistiska skulpturen i högsta grad ses relatera till platsen så att 

den till och med kan sägas ”kolonialisera” den.
104

 En skulptur i det offentliga rummet är 

därför aldrig ideologiskt neutral. Gestaltningen av det offentliga rummet är reserverat för vissa 

aktörer på olika maktpositioner vilket ger den ett visuellt tolkningsföreträde. Sjöholm Skrubbe 

lyfter fram hur skulpturer fungerar som institutionella markörer i offentligheten då de 

artikulerar sociala maktrelationer.
105

 Utifrån dessa resonemang är det intressant att undersöka 

hur det förhåller sig med skulpturen Bakom plattityder och jordgubbar i Fittja Open 2011.   

 Skulpturen Bakom plattityder och jordgubbar är placerad långt ifrån konstens centrala 

plats eftersom det varken är placerat i ett gallerirum, i en konsthall eller i Stockholms 

innerstad. Paret i folkdräkt är relativt höga och har en fastmonterad pall på baksidan för att 

fler ska nå upp att sätta sina ansikten i hålen. Utan socklar står skulpturerna i gräset i marken i 

Fittja.  Min första reflektion blir: på vems äng placeras vad? Snabbt kommer en andra 

reflektion: för vem har skulpturerna placerats på platsen Fittja äng? Ungefär fyra veckor efter 

invigningen av Fittja Open 2011 ser jag fotavtryck på framsidan av paret i folkdräkter, vilket 

kan tolkas som ett slags ikonoklasm eftersom själva handlingarna/sparkarna syns och 

påverkar konstverkets budskap. Skulpturen med det folkdräktsklädda paret har inte ramlat 
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omkull även om den står något lutande. Framsidorna på skulpturerna har börjat släppa från 

träkulisserna de är fastsatta på. Materialvalet kan tyckas påvisa att skulpturerna är temporära 

eftersom materialet inte håller under särskilt lång tid. Titeln på skulpturen antyder på att det 

finns något bakom plattityder och jordgubbar. Ett alternativ tycks vara att ställa sig bakom 

dessa kulisser men och ge en alternativ bild, men den alternativa bilden blir inte av Fittja 

eftersom skulpturens uttryck/betecknande redan är strikt formulerat. 

 Bakom plattityder och jordgubbar har ingen tydlig koppling till platsen. Men samtidigt 

skulle skulpturernas innehåll eller mening förändras om de förflyttades till en annan plats. 

Skulle de bli sparkade på om de var placerade på till exempel Djursholm eller i ett annat land 

än Sverige? Bakom plattityder och jordgubbar skulle få andra meningar på andra platser än 

där det nu placerats. Jag tolkar det som att ikonoklaster uttrycker just denna begränsade makt 

att gestalta i det offentliga rummet som Sjöholm Skrubbe synliggör i resonemanget ovan. 

Fotavtrycken på paret i folkdräkt uttrycker bestämt och tydligt ett ifrågasättande av och 

avståndstagande från skulpturens markerade representativitet. Hur ser det ut med skulpturen 

En röd som även den är placerad i Fittjas offentliga rum? Hur ser dess relationer till platsen 

ut?         

 Skulpturen En röd har en intressant historia som synliggör relationer och problem med 

placering av konst i det offentliga rummet. Både platsen den är placerad på och skulpturen 

själv har en osynlig historia.
106

 En röd kan lyfta fram frågor om minne, platsbegrepp, frågor 

om identitet och representativitet. Det är relativt svårt att finna information kring skulpturen 

men jag fick till slut tag på Julijana Nyhaga, konstnären bakom skulpturen. Skulpturen har 

tidigare haft en skylt med namn och årtal på, men som idag saknas. Informationen kring 

skulpturen bygger på information som Nyhaga meddelat mig via mejl.
107

 Hon berättar att hon 

ritat skulpturen under ett projekt på arkitekturskolan. Projektet gick ut på att rita enkla 

paviljonger till Stockholms parker och genomfördes under Kulturhuvudstadsåret 1998 i 

samverkan med Stockholms byggmästarförening. Nyhagas bidrag var ett av de som genom ett 

juryförfarande valdes ut för att uppföras i olika parker och hennes bidrag blev uppfört i två 

parker av två olika medlemsföretag. I Rosendals trädgård uppfördes en variant med hjälp av 

Skanska och vid Trekanten i Liljeholmen uppfördes en annan variant av JM. Varianten vid 

Trekanten står kvar i ursprungligt läge men den paviljongen som uppförts i Rosendals 

trädgård hade ett tillfälligt bygglov under endast ett år varför den sedan flyttades. Utan att 
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Nyhaga från början visste om det flyttades den till Fittja, där den står idag. En röd hade innan 

flytten en inspänd glasskiva i ena delen där Nyhaga lät trycka en text. Texten knöt an till 

platsen (Rosendal) och skuggade den nedre betongytan. Tanken var att skulpturens ramar 

skulle skapa rumslighet och samtidigt rama in vyer av parkens grönska. Skulpturen har 

”ploppat” ned på sin nuvarande plats och dess betydelsemening har förändrats genom att 

platsernas kontext skiljer sig åt. 

 De tags som pryder skulpturens yta påverkar dess uttryck/betecknande och 

betydelsemening då jag tolkar dessa tags som ett slags synliggörande ikonoklasm. De säger 

något om skulpturens placering i det offentliga rum den är placerad i. I Bildstrider. 

Föreläsningar om estetisk teori beskriver Sven-Olov Wallenstein ikonoklasmens topik som 

”den dubbla rörelsen av att på en gång förstöra och behålla, övervinna och inkorporera. 

Konstverket blir till ett tvåfaldigt investerat objekt, till ett föremål för ett begär som vill både 

upphävas och fullbordas”.
108

 Ikonoklaster är bildstormare som gör uppror mot traditionen. 

Wallenstein beskriver att orden eikon och klasma, betyder att bilden slås sönder till dess bara 

splitter, delar och fragment finns kvar, för att bana väg för den nya sannare bilden.
109

 Enligt 

Wallenstein menar filosofen Mario Perniola att ikonoklaster åberopar en alternativ sanning. 

Sanningen, som en ny vision av framtiden, är ett inbrott i den fenomenologiska ordningen 

som en negation av sinnena och fenomenens slöja.
110

 De ljusblå taggarna reagerar mot verkets 

formala egenskaper och dess betydelsemeningar genom att ”slå sönder” skulpturens 

konsthistoriska status. Skulpturens form är geometrisk och minimalistisk. Den skulle kunna 

betraktas som platslös och ”plop-art” eftersom inga tydliga referenser till platsen ges. Men 

utifrån Sjöholm Skrubbe teorier vill jag påstå att det finns referenser till platsen. För det första 

saknar skulpturen sockel, vilket betyder att det skapas en direkt relation mellan platsen och 

verket.
111

 För det andra menar jag att skulpturen kan ses tydliggöra dikotomierna samt 

problematisera ”vi-och-dem” i och med att delarna både har ett fysiskt avstånd mellan sig och 

tar avstånd från varandra genom att deras riktning är bort från varandra. För det tredje skapar 

skulpturen olika inramade vyer beroende på ifrån vilket håll betraktare befinner sig och riktar 

blicken. De tags som pryder En röds yta utmanar skulpturens form, dikotomierna ”vi-dem” 

och ger personligt signerade bilder av Fittja genom de olika inramade vyerna. 

 Taggarna synliggör att den som inte ”får” ta plats i det offentliga rummet—såsom  verket, 

den som gjort det, det som dess effekter gör--kommer göra det på sitt eget sätt, ända till dess 

en ny ”sanning” om hur världen/samhället ser ut tar form. Jag vill hävda att En Röd med tags 
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har en liknande kritisk innebörd som Richard Serras Tilted Arc hade eftersom båda verken 

problematiserar och kritiserar skenbar politisk gemenskap och demokrati. Det offentliga rum 

som En Röd är placerad i är Fittjas rum med en, sedan länge, kanske annan ”svenskhet” än 

den normativa. Genom att måla sina tags på En Röd ”förstör” ikonoklasten verket för att 

kunna behålla platsen enligt dess egna normer. 

 

 

Konst och makt – därför blir det ”så snett” 

 

Hur ser det ut med Fittja Open 2011s politiska dimension beträffande framställningens makt 

och representationens politik? Som Anna Furumark visar i rapporten Varför blir det så snett 

II? domineras konstsektorns publik och anställda av en vit högutbildad medelklass. Rapporten 

synliggör hur interna regler och sociala spelregler i vissa fall verkar exkluderande samt hur 

snedrekrytering är hög inom kulturlivet. Med fokus på den interna sidan av snedrekrytering 

synliggör rapporten att ”[s]ocial snedrekrytering skapar både likriktning och exkludering”.
112

 

Detta synliggörande av exkluderande, ofta outtalade, regler är intressanta resonemang vid 

diskussion av Fittja Open 2011 ur ett politiskt perspektiv. Fittja Open 2011 kan ses medverka 

till konsthistoria som formuleras idag. På lång sikt spelar både konstverken i utställningen och 

Botkyrka konsthall som institution, viktiga roller i samhället och i konstvärlden. 

 Med den samtida konstvärldens globalisering har konsthistorien börjat brytas upp till 

flera historier med olika ursprung. I The Global Art World Inc. diskuterar Bydler hur den 

generella konsthistoriens hegemoni utmanas av en mer pluralistisk och decentraliserad 

konstvärld. Vidare problematiserar hon konstvärldens globalisering och dess relation till en 

globaliserad arbetsmarknad. Bydler beskriver hur konstvärlden är ”a community that creates 

and guards its own central object in discourse and practices, and assigns value”.
113

 Denna 

konstvärld och gemenskap utgörs av en gemensam ekonomi. Konstvärldens globalisering har 

blivit synlig och aktuell genom att eurocentrismen ifrågasatts samt en ökad och möjlig global 

kontakt och (icke-fysisk) närhet.
114

 

 Möjligheten att skapa mening och därmed värde beror till stor del på ekonomiska 

förutsättningar. Konstvärldens skapande av värde sker genom dess infrastruktur samt genom 

på de sätt som konsthistoria skrivs. Att skrivas in i konsthistorien eller i en konstkanon 

handlar om värde och hur spridning sker. Värde skapas av och inom institutioner, genom 

konstbiennaler men även genom dess kataloger och texter. Enligt Bydler ger konstbiennaler 
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konstvärlden en infrastruktur genom att erbjuda mötesplatser och arbetsmarknader.
115

 

Eftersom biennaler skapar konkurrens, dels platsspecifikt dels internationellt, är de därmed 

skapare av värde. Värdegemenskap kan bli möjligt om konstvärde är kosmopolitiskt och inte 

bara globalt. Även om konstvärde anses vara globalt, handlar det endast om att det finns på 

olika ställen runt om i världen. 

 Den västerländska konsthistorieskrivningen är inter-subjektiv och inte objektiv, vilket 

betyder att all konst måste förhålla sig till en rådande hierarki. Historieskrivning handlar om 

representation, det vill säga vem och vad som får representera konsten och få ett slags 

universell giltighet. Problemet är att utrymmet för partiell erfarenhet är refuserad. Med 

cultural studies, black studies och genusforskning har partiella erfarenheter börjat skrivas och 

alternativa konsthistorier har börjat samexistera. Dock är problemet kring representation 

fortfarande aktuellt. Som Varför blir det så snett II? visar är det viktigt att fokusera på interna 

sociala spelregler i konstvärlden för att kunna motverka den exkludering som många av dessa 

regler innebär. 

 

Under min intervju med Joanna Sandell frågade jag hur urvalet till Fittja Open sker. Jag 

undrade om det finns färdiga och särskilda kriterier och om dessa kan komma att 

omformuleras. Sandell berättade att deltagarna ska ha gästat ateljéprogrammet för att kunna 

delta. Ett undantag i år (2011) var Elisabeth Subrin vars verk Lost Tribes and Promised Lands 

visades på Botkyrka konsthall under Fittja Open 2011. Anledningen till att detta verk togs 

med var att Subrin hade ett färdigt verk till utställningen på konsthallen. Sandell förklarar att 

de andra verken är processer som är svåra att planera och därför var ”det viktigt att kunna 

planera för ett färdigt element”. Hon berättar även att hon mot slutet bestämde sig för att ta in 

de, för ateljéprogrammet, kommande konstnärerna Kalle Hamm och Dzamil Kamanger med 

deras performance Pizzeria Babylon. Hon förklarade att konsthallen har möjlighet att göra så 

eftersom den är en liten och flexibel organisation. Under min intervju med Leif Magnusson 

berättar han att Mångkulturellt centrum inte påverkar urvalet av deltagare till Fittja Open men 

att de kan ha synpunkter.
116

 

 Jag ställde även Sandell frågan: Hur stor roll spelar kön, klass, kultur och etnicitet vid 

urvalet? Hon svarade att det är hälften-hälften, av kvinnor och män, som gäller för all deras 

verksamhet. Men vid Residence-programmet styr finansieringsmodellen ganska mycket, 

vilket betyder ett begränsade till vissa länder. För Residence-programmet styrs finansieringen 

till stor del av Kulturkontakt Nord vilket betyder att de konstnärerna som deltar måste vara 
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nordiska eller baltiska, eller från Färöarna eller Grönland. Sandell menar att det är denna 

begränsning genom mobilitetsmodulen som medfört att flera av deltagande konstnärer i Fittja 

Open 2011 är finska. Hon berättar att hon jobbar mycket i Helsingfors nu och att det finns 

ganska lite kunskap om varandras verksamheter länderna mellan. Hon beskriver även att: 

 

Finlands invandringshistoria ser ju annorlunda ut än Sveriges, de flesta kom på 90-

talet. De har absolut inte löst frågan om segregation och där tittar vi på samarbeten 

kopplat till Residencemodellen, så det är ju ett tydligt resultat av att vi har jobbat 

mycket med finska konstnärer, då kommer också förfrågan från Helsingfors, att 

samarbeta, de har tittat på Resident Botkyrka som en intressant modell i just 

statsutvecklingsperspektiv.
117

 

 

Under intervjun frågar jag även hur det ser ut med ekonomiska förutsättningar för att delta i 

ateljéprogrammet. Sandell berättar att de konstnärer som är från nordiska länder får ett 

stipendium på 10 000 SEK i månaden. Det är även möjligt att få en produktionsbudget. 

Deltagande konstnärer behöver inte betala för att få vara med i programmet och konsthallen 

försöker lösa eventuella ekonomiska frågor för de projekt som är relevanta. Sandell berättar 

att konsthallen fått förfrågan om samarbete även från Belgrad, för att starta upp en liknande 

modell. Hon menar att programmet är unikt vilket medför att det får många intressenter. Det 

unika med ateljéprogrammet är att det genomförs med många samarbetspartners, att det är väl 

strukturerat och länken mellan konstområdet och staden. Framgången beror enligt Sandell 

även på att hon själv har bra chefer och förtroende inom kommunen.
118

 

 

I sin text ”Vem ska ta plats i utställningsrummet?” diskuterar Anna-Maria Sörberg 

utställningsrummet och förändrade yrkesroller i museivärlden.
119

 En viktig aspekt som lyfts 

fram är att varken utställningsrum eller museer är neutrala platser. Sörberg lyfter fram en 

önskan om platser för kommunikation och nya kommunikationsmedel, där konsten kan 

förmedlas på flera olika sätt. Hon talar om ett ökat intresse för pedagogik inom konst och 

kultur och konstpedagogik beskrivs som mer öppen och informell än den traditionella 

pedagogiken i skolans värld. 

 När jag intervjuade Sandell frågade jag om det är en förväntning att arbeta tydligare 

pedagogiskt och relatera till platsen de verkar på, utifrån att konsthallen är lokaliserad i en 

förort. Sandell svarade ja och förklarade att det beror på att om en konsthall är placerad i 
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Stockholm så har man ett större publikunderlag. Trots mängdskillnad i publikunderlag så 

berättar hon att Botkyrka konsthalls besökssiffror låg precis över Magasin 3s ett långt tag, om 

än under Liljevalchs. Sandell menar att Botkyrka konsthall måste ”ha en tydligare ansats till 

den pedagogiska förmedlingsbiten och tankar kring en breddad rekrytering […] eftersom 

platserna ser socioekonomiskt olika ut, […] att introduktionen till kulturinstitutioner ser olika 

ut”.
120

    

 I texten ”Vem ska ta plats i utställningsrummet?” kommer även Åsa Mårtenssons, Gävle 

Konstcentrum, åsikt fram att det inte finns några rätt eller fel när konst diskuteras, samt att det 

inte finns några givna svar.
121

 För mig låter detta utopiskt eller banalt. På ett ytligt plan förstår 

jag detta resonemang men det faller platt på ett djupare. Självklart är konst komplext eftersom 

den berörs av maktförhållanden såsom exempelvis: ekonomi, kulturellt kapital och genus. 

Samtidigt kan jag hålla med om att konst kan verka förmedlande på ett ytligare plan, dock 

alltid med bitterljuva undertoner eftersom allt som exponeras betyder någonting. Informella 

diskussioner är nödvändiga, men de behöver inte utesluta moral och etik, rätt och fel eller 

problematiseringar av det seriösa och allvarsamma. 

 Informella möten där mat används som ett slags medlande medium är vanligt inom 

relationell konst. Det kan handla om att skapa möten mellan människor genom gemensamma 

måltider. Under Fittja Open 2011 tycks maten spela en viss medlande roll eftersom det bjöds 

på mat under hela invigningsdagen. Jag frågade Sandell om det var tänkt att maten var till 

vem som helst som kom förbi och hon svarade att maten absolut var för alla. Eftersom jag var 

med under hela öppningsdagen av Fittja Open 2011 kunde jag få en upplevelse av 

kommunikationen mellan verk och betraktare. Jag uppfattade dock inte den entusiasm som 

Sandell beskriver infann sig på Kolgrill & Pizzeria Amorina när Kalle Hamm och Dzamil 

Kamanger genomförde sitt performance Pizzeria Babylon där. I informationsbladet för Fittja 

Open 2011 står det att konstnärerna kommer att ”bjuda vernissagebesökare på en pizzameny 

som både utmanar, roar och mättar”. Pizzamenyn bestod av olika pizzor med de annorlunda 

och kanske radikala namnen: Ankh, Atom, Fatima, Wedja, Pirate och Black Power, (Bild 10) 

Alla pizzorna hade samma topping. 
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                                                Bild 10, Meny från Pizzerian Babylon. 

 

 

I verkligheten fick besökarna välja två toppings och pizzorna såg ut som vanliga pizzor. Vid 

sidan av beställningsdisken såg jag att det låg olika mönstermallar som verkade höra till de 

annorlunda namnen. Antagligen var det tänkt att toppingen skulle läggas på pizzorna med 

hjälp av mallarna och ge pizzorna den symbol som hörde till namnet. Antagligen fungerade 

detta inte varför alla pizzor såg ”vanliga” ut utan särskilda symboler. Från Botkyrka konsthalls 

aspekt tycks verkets vikt ligga i ett gemensamhetsskapande och att det viktiga är att verket 

utförs, inte så mycket hur det utförs. Utifrån min upplevelse av Pizzeria Babylon skulle jag 

säga att den gemenskap som skapades handlade mer om en ökad sådan mellan de som 

närvarade under invigningen och mindre med andra människor som var på platsen av andra 

anledningar än för att ta del av utställningen. 

  I avhandlingen Att göra skillnad. Det offentliga rummet som medium för konst, 

arkitektur och politiska föreställningar undersöker Catharina Gabrielsson relationer mellan 

konst och arkitektur och i avsnittet ”Skillnader och korrespondenser mellan konst och 

arkitektur” synliggör hon hur dessa relationer är problematiska.
122

 Utifrån Rosalind Krauss, 

även tidigare nämnda, inflytelserika essä ”Skulptur i det utvidgade fältet”
123

 diskuterar 

Gabrielsson föreställningen om ”konsten som en avgränsad praktik”.
124

 Gabrielsson menar att 

                                                 
122

Catharina Gabrielsson, ”Skillnader och korrespondenser mellan konst och arkitektur”, Att göra skillnad. Det 

offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar, Diss., Kungliga Tekniska Högskolan, 

Axl Books, Stockholm, 2006.  
123

Krauss, 2005. 
124

Gabrielsson, 2006, s. 300.  



52 

 

den platsspecifika konsten ”övertar andra områden och infogar dem i konstens logik”.
125

 Det 

problematiska ligger i att det är först när ”arkitekturen och landskapet infogas i konsten de 

tillmäts en betydelse”.
126

 Konsten kolonialiserar innehållet i andra discipliner genom att göra 

anspråk på andra områden utanför dess institutioner som redan är praktiserad, reflekterad och 

befolkad. Enligt Gabrielsson tycks konstens anspråk bero på en önskan att blottlägga och 

bedriva kritik av dessa områden.
127

 

 Gabrielssons resonemang är intressanta och viktiga att diskutera utifrån konstverken i 

Fittja Open 2011 men även andra offentliga konstverk i stadsdelen. Den socialkritiska konst 

som jag tycker att Fittja Open 2011 utgörs av kan ses tänja vissa av konstvärldens gränser, 

men särskilt långt kommer de inte. Bakom plattityder och jordgubbar kolonialiserar det 

offentliga rummet i Fittja och gör anspråk på människors identitetsprocesser. Eftersom 

konstnären inte tagit platsens historia eller bilden av Fittja i anspråk tycks verket skapa 

avstånd till betraktare. För att nå utanför konstvärlden krävs en ökad platskänslighet och 

platsmedvetenhet. För att motverka en konform konstvärld behövs en ökad medvetenhet kring 

klass och status. Eftersom det visade sig under min intervju med Sandell att hon inte hade 

uppgifter om vad de deltagande konstnärerna har för klassbakgrund riskerar Fittja Open 2011 

att medverka till en fortsatt elitistisk konsthistorieskrivning.
128

 De konstverk som under Fittja 

Open 2011 utförs i det offentliga rummet tycks lida av dess okänslighet för platsen. Ett 

konstverk som har en viss platskänslighet är Löfgrens projekt Satellitstaden. Det visar på en 

platsmedvetenhet genom att i dialog med boende ge bostadshusen ett alternativ uttryck. 

 Jag tolkar det som att Botkyrka konsthall med projekt som Fittja Open kan påverka och 

medföra förändring främst i konstvärlden, och möjligtvis förändringar i samhället på lång sikt. 

MKC har däremot större möjlighet att påverka samhället och dess symboliska maktordningar 

genom sin verksamhet och forskning. Om samarbete mellan deltagande konstnärer och MKC 

skulle öka kan dessutom möjligheterna för samhällsförändring säkerligen öka. En utställning 

som Fittja Open 2011 som utgör sig för att relatera till platsen bör ta platsens historia i 

anspråk. Alla platser är unika och när konst ska relatera till specifika platser är det av stor vikt 

att platsen med sitt innehåll av olika relationer, betydelser och praktiker inte kolonialiseras. 
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     Sammanfattning 

 

Syftet med studien har varit att diskutera begreppet platsspecifik konst samt analysera 

konstverken i Fittja Open 2011. Med fokus på utställningen Fittja Open 2011 har jag 

undersökt förhållandet mellan institution, konstverk och plats. För att kontextualisera Fittja 

Open 2011 har jag beskrivit och problematiserat en del av Fittjas historieskrivning eftersom 

den har en stor betydelse för bilden av Fittja. 

 Studiens analys har undersökt och analyserat konstverk i det offentliga rummet i Fittja. 

Vid analysen av konstverken i Fittja Open 2011 har min intention varit att undersöka hur de 

relaterar till platsen Fittja. En av de viktigaste aspekterna som jag vill framhålla i min analys 

är att konst som relaterar till en plats bör vara platskänslig. Fittja är inte en mer unik plats än 

andra men den berörs av komplexa maktförhållanden som bör beaktas. Då konst tar plats 

utanför institutioner är det av extra stor vikt att den är platskänslig och inte verkar 

kolonialiserande av de områden den berör. 

 Diskussionerna i analysen har även velat synliggöra dels konstverkens, dels Botkyrka 

konsthalls roller i relation till konsthistorieskrivning. Analysen handlar mindre om att värdera 

dessa roller och mer om att undersöka dessa för att synliggöra och diskutera eventuella 

problem. Konstverken som har analyserats i min studie relaterar till platsen Fittja och i vissa 

fall saknas platskänslighet. Analysen visar varför det är av stor vikt att konst som sägs relatera 

till en specifik plats är ytterst platskänslig. I exemplet Fittja är detta viktigt eftersom bilden av 

stadsdelen präglas av fördömande generaliseringar och negativ realism. Konstverk utan 

platskänslighet riskerar att reproducera stereotyper och normer. 

  En problematik vad gäller kritik av socialkritisk och platsspecifik konst består även av 

svårigheten att bedöma och värdera konsten. Hur betraktare reagerar eller ser på verken i det 

offentliga rummet i Fittja är det egentligen ingen som säkert vet eftersom det inte 

dokumenterats. En viss feedback har dock framförts till ansvariga för Fittja Open 2011 men 

kan omöjligt sägas svara mot alla de betraktare som faktiskt har betraktat konstverken. 

 Resultatet av min analys har visat att Mångkulturellt centrum har en omfattande kunskap 

om Fittja och dess platskänslighet. Trots sin kunskap och nära relation till platsen Fittja deltar 

MKC inte i urvalet av konstnärer till Fittja Open, även om de kan ha synpunkter. I linje med 

rapporten Varför blir det så snett II? har jag med min analys av urvalet av konstnärer till 

utställningen Fittja Open 2011 velat undersöka interna sociala spelregler. Resultatet pekar mot 

en viss omedvetenhet hos verksamhetsansvariga för Botkyrka konsthall och Fittja Open 2011 

om klassbakgrund samt vad den spelar för roll i ett större perspektiv. 
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