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Maria Sundström följde det lokala arbetet i Fittja under projektet och kun-
skapspiloten Kloka platser från maj 2021 till april 2022. Vi bad henne reflektera 
utifrån en etnologisk blick på förutsättningarna att förstå en plats som står i 
fokus för olika interventioner och ”integrationsinsatser” över tid från olika  
aktörer i samhället. Kunskapspiloten mål och inriktning finns redovisad i  
skriften Kloka platser utgiven av föreningen LUCS. Projektet och kunskaps- 
piloten var finansierad av myndigheten DELMOS. 

 
 
  
Detta är en opinionstext. Eller en reflektionstext, i alla fall en åsiktsfyllds sådan. 
Texten försöker också beskriva en verklighet, inte den enda, faktiskt långt från 
den enda, men den ska försöka ge en liten glimt av en vardag bortom kontors- 
tider och tillfälliga välgörande besök i ett underprioriterat område. 

Så vaknade vi en morgon för någon vecka sedan och sakta började tanken på 
en ny tid sjunka in. Lärare fick svara på frågor från barn som kände oro, några 
var rädda, men få var opåverkade. Begrepp som ”återvandring”, vad som är 
ett hem, vem som är och anses svensk behövde förklaras långt ner i åldrarna. 
Oundvikligt uppstår följdfrågor kring varför vi behandlas olika.  

För de äldre barnen och ungdomarna kanske det måste spekuleras i vad detta 
valresultat kan innebära för fotbollslaget, konstverkstaden, skolan och för fri-
tidsgården. 

Kanske frågor som ”hur kunde det bli så här?” ställs, vad svarar vi vuxna då? 
Ett svar kanske kan innehålla något om de rubriker och siffror som dominerar 
berättelserna om våra områden. Kanske kan svaren nudda kortare redogörelser 
om segregationens effekter, kanske kan vi förklara genom gamla Marx eller 
med nyare forskning? Det kan ge föga tröst när rasismen normaliseras och till 
och med kommentarsfälten för bibliotekets flerspråkiga sagostunder bombas  
av hat. 

Vad är det som har hänt då? Har människosynen förändrats? Eller tror vi att vi 
fortsätter rösta på samma vis? En orsak skulle kunna vara att ”hemmet” blivit 
mindre. Så vad är ett hem idag? Har innebörden i uttrycket ”se om sitt eget 
hem” förskjutits? Var börjar det och var slutar det?  

Om vi är på semester utomlands är att ”komma hem” kanske redan när flygpla-
nets hjul nuddar landningsbanan, när vi spelar bortamatch med laget är åter-
komsten till den egna klubblokalen att vara hemma igen. När hemmets trygghet 
inte räcker till kan skolan, fritidsgården eller föreningen likväl vara ”hemma”.  

Jag tänker ta mig friheten att påstå: På samma sätt som nyhetsvärde avgörs, 
överskuggar samma siffror, staplar och rädslor vår idealism. Är det denna 
osäkerhet som gör att en femtedel av Sveriges röstberättigade valde ett parti 
med rötter i nazismen? Är det behovet av enkla svar som gjort att högerpartier 
ser sin chans att fiska röster och vara beredda att samarbeta med nämnda parti? 
Eller finns det belägg för att påstå att ”hemmets” gränser krympt med en ökad 
individualism och snabba nyheter? 

Sverige är hemma, Stockholm och Botkyrka likaså. Fittja är hemma för nästan 
8000 personer. Hur detta ”hemma” beskrivs avgörs sällan av människorna som 
bor här, det kanske det heller inte görs av befolkningen i jämnstora kommuner, 
människorna i Bergs kommun, Lekeberg, Älvsbyn och Valdemarsvik kanske 
inte heller påverkar bilden av sin kommun, vad vet jag, de kanske vill det? 
Varför finns då behovet av motberättelser i Husby, Rosengård, Bergsjön, Skäg-
getorp och Tjärna Ängar? 

Om Fittja hörs siffror  

• Under 1970-talet byggdes Fittja ut med främst hyreshus,  
  med ett centrum och en tunnelbanestation (wikipedia).  

• I polisens lista över utsatta områden 2015 klassificerades  
  Fittja som ett riskområde (polisen.se) 

• I 2017 års lista flyttades Fittja till kategorin särskilt utsatt  
  område samt även i 2021 års lista.  

• Folkmängden uppgår till 7514 personer (botkyrka.se),  
  av kommunens 95 318 invånare (SCB.se)  

• Andelen invånare som är utrikes födda är cirka 65,6 procent,  
  respektive 91,9 procent med utländsk bakgrund (SCB.se) 

• I kommunen talas det cirka 100 olika språk (botkyrka.se). 

• I fem av landets utsatta områden är andelen invånare med utländsk   
  bakgrund 90 procent eller högre: Rosengård i Malmö, Hovsjö i  
  Södertälje, Fittja i Botkyrka, Rinkeby/Tensta i Stockholm och  
  Hjällbo i Göteborg (theglobalvillage.se) 

• Av Stockholmsområdets 136 skjutningar 2021, skedde flest i  
  Botkyrka och Järva (mitti.se).
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Ibland kan det kännas svårt att be om utrymme, medel och stöd för samtalen 
som saknar mätbara resultat och fungerande lösningar, men låta bli att prata om, 
lära sig om eller engagera sig i frågor kring segregation, rasism, kriminalitet, 
trygghet, jobb och fattigdom utan beprövade metoder och tydliga förbättringar 
är nog den riktigt sämsta vägen. 

Däremot…  de som tar sig rätten att uttala sig utan att befinna sig, verka 
och engagera sig vinner inte mycket respekt, tillit och förtroende. Dyka upp, 
vara närvarande och stanna kvar verkar vara nyckeln till ett lyckat arbete 
i Fittja. Projektkulturen har i tre decennier lämnat djupa spår vilket gjorde att 
de inplanerade rena intervjuerna blev stela och svåra, däremot visade sig den 
deltagande observationen vara rätt väg in. 

En stor roll för civilsamhället i norra Botkyrka är aktiviteter, lovaktiviteter, 
idrott och mötesplatser fulla med meningsfull fritid. LUCS (och för den delen 
Mångkulturellt centrums) uppdrag, fulla med forskning, utbildning, tjänste-
mannasysslor och byråkrati behöver brobyggare. Inom området samverkas, 
nätverkas och samarbetas det för fullt, förtroendet för tjänstemännen, perso-
nalen, fritidsgården och grannarna är hög, men tilliten till politiken och insti-
tutionernas roll, makt och påverkan är ganska lågt, vilket är en tolkning som är 
fullt möjlig att göra genom att studera årets valdeltagande i Botkyrka.  
 
Det är inte långsökt att dra slutsatsen att tilliten till den lokala politiken är oer-
hört låg med ett valdeltagande i kommunvalet på 64,6% (71,4% 2018) jämfört 
med 71,32% i riksdagsvalet. I tre av fyra valdistrikt i Fittja var valdeltagandet 
drygt 40% och till riksdagsvalet drygt 50% trots att antalet röstberättigande i 
kommunvalet i det tre distrikten är 4503 personer och till riksdagsvalet 3424 
personer, det vill säga trots att det är nästan 32% fler som är berättiga att rösta i 
kommunvalet (val2002, val.se).  

Efter att jag dykt upp, stannat kvar och varit närvarande alla kvällar och hel-
ger då det behövts, kommit först och gått sist, burit bord och sett till att kaffet 
var påfyllt på julmarknad, demokratidagar, föreningsevent, poesiuppläsningar, 
idrottsevenemang, skräpplockning, nätverksmöten, innergårds- och lekplatsin-
flytandemöten, läxhjälp, tjejkvällar, grillträffar, fågelholksmålning, hållbarhets-
fest, musikproduktionsworkshop och lovverksamheter, om och om igen, börja-
de förtroendet byggas. Helt plötsligt ringde telefonen dygnet runt och samtalen 
IRL efter arrangemang och event blev bara längre och längre.  
 
Jag fick symbolisera och ta rollen som brobyggare mellan akademins forsk-
ning, kommunens tjänstemän och Området. Mitt fält kändes helt plötsligt lika 
självklart som levnadsmiljön i Fittja med de bilfria vägarna mellan hus och 
människor. Lättframkomligt. 

 
Särskilt utsatt område 
 
Ett geografiskt avgränsat område som kännetecknas av en allmän obenägen-
het att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och 
våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i 
området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja 
sitt uppdrag, vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. 
Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken polisen 
eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området.  

Ett särskilt utsatt område inbegriper även i viss mån:
- parallella samhällsstrukturer
- extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt
- fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter
- personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden
- en hög koncentration av kriminella (polisen.se).

 

Fittja är som alla platser så mycket mer än siffror, Fittja är också ett områ-
de som är hiphop, graffitti, Albysjön, Pulsen, Burek, föreningar, fotboll, energi 
dryck och naturliv. Fittja är välkomnande, vaksamt, skeptiskt, mörkt, ljust, om-
famnande, öppet, stängt, parallellt, gemensamt, glädje, fest, lycka, frustration, 
grannar, politiskt, opolitiskt och okomplicerat, men samtidigt långt från enkelt.  

”Fittja är som en dålig förälder som en får ta och älska som den är, men som 
en ändå älskar över allt annat.” (Sarah 32 år, uppvuxen och boende i Fittja) 

Hade jag inte haft krav att redovisa året som DELMOS finansierade, och hade 
inte organisationerna, föreningarna och även institutionerna haft krav att visa 
resultat hade vårt arbete inom LUCS, och förmodligen de flestas arbete i Områ-
dena både tett sig annorlunda och i förlängningen fått en annat resultat. 
 
Men det går ju inte att dela ut pengar åt höger och vänster utan motprestatio-
ner, redovisningar och resultat? (vanlig myndighetsröst) 

Kanske inte. Jag har tyvärr ingen lösning på hur resultat ska mätas, pengar 
fördelas eller vilka siffror som ska redovisas, men det arbete och engagemang 
jag har mött, åtgärderna som gett verkliga resultat och de sociala processer som 
sakta rullar, utvecklas och förändrar, är inte ”projekt”, ”insatser” eller ”välgö-
rande möten” där exempelvis Orten möter innerstaden på innerstadens villkor. 
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Jag var inte forskare under detta år, men jag var verkligen etnolog. Som en ty-
pisk etnolog, gick mina tankar hur jag inverkade med min närvaro. Hur påver-
kade mitt förhållningssätt på den kunskap jag tillhandahöll? Var skulle jag dra 
gränserna för min personliga inblandning? Hur skulle LUCS mål och ambitio-
ner vägas emot intressen hos de människor och grupper som stod i fokus för 
fältarbetet? Mina etiska relationer till olika aktörer, ställdes fler än en gång mot 
min uppdragsgivares och finansiärs förväntningar.

Mycket hårdraget och väldigt förenklat har jag, både före och under denna  
period, mött två sorters människor.  

• De som anser att området är deras ”arbetsgivare”,  
  de arbetar främst för människorna och Områdets skull.  

• De som arbetar för organisationens kunskapssamlande  
  och kompetenshöjande. Arbetet utförs för sin organisations 
  skull, sin egen utvecklings skull och för sin egen tillfreds- 
  ställelse att vara en generös, välmenande, välgörande,  
  intresserad och utvecklande person. 
 
Det finns inget som hindrar eller säger emot att dessa två personlighetstyper vill 
uppnå samma resultat med samma metoder, eller att båda sidorna finns i samma 
person. Jag vill bara påvisa att det finns en skillnad. 

Flera gånger krockade dessa skillnader, vems talan som skulle föras, vems som 
skulle tilltalas och vilken målgrupp detta skulle nå. Observationerna från Områ-
det skulle ju å ena sidan vara läsvärda, visa på reella resultat och vara redovis-
ningsbara.
 
Det får inte bara bli en romantiserande bild av Orten, Maria, alla sidor måste 
vara med! (Leif Magnusson, chef MKC) 

Amatörpoesin mitt i Fittja centrum, ett initiativ från kommunen tillsammans 
med biblioteket och ABF, ströks ur manus och redovisningar, skräpplockarda-
garna dit alla kommer för fikats skull dokumenterades inte, de evighetslånga 
diskussionerna hur matandet av fåglarna skulle kunna stoppas och som fått alla 
att skratta många gånger och på sitt eget vis skapat sammanhållning finns det 
ingen mening med att berätta om. Redovisandets krav reducerade mycket av 
Områdets kärna, essens och skönhet. Syftet med arbetet var ett annat, samver-
kan och samarbeten skulle skapas och genomföras. Metoder och checklistor 
skulle in i en lättläst och lättsmält text. Nu skulle Området redovisas i siffror 
och resultat. Samma språk som brottsstatistiken och fattigdomskurvorna. 

 

Trivsel, trygghet, framgång, förändring och många fler termer används i mä-
tandet av resultat. ”Uppfattad trygghet” ställs mot hårda siffror om ursprung, 
hudfärg och kriminalitet och korrelationer och kausalitet riskerar att används 
felaktigt. I ett podcastavsnitt jag lyssnade på i somras berättade den som inter-
vjuades, att varje dag som det såldes rekordmycket glass sköt drunkningssiffror-
na i Sverige i höjden, därför kan vi (felaktigt) dra slutsatsen att glass är orsaken 
till drunkningsolyckor. 

Inom området mäter allmännyttan Botkyrkabyggen höga trivsel- och trygg-
hetssiffror. Men det är inom Området, polisens siffror visar motsatsen. Rädda 
Barnen mäter barnfattigdom och Delmos mäter segregation. Det fattiga mäts 
mot det rika och det kriminella mäts mot uppfattad trygghet. Bristen på inte-
gration sägs vara en orsak till siffrorna som utmärker området. Men inom 
Området är integration ingen bristvara. Svenska kyrkan tar emot flyktingar 
tillsammans med moskéerna, de ortodoxa gör sommarlovsaktiviteter med alla 
ungdomar som målgrupp och idrotten har i många decennier gjort skillnad 
på sorters boll eller rörelse långt före ursprung och religion. Det är heller inte 
ovanligt att barnen talar två språk flytande utöver svenska och engelska. Ortens 
invånare är kameleonter, de parerar ärvda trauman, två eller ganska ofta tre 
kulturers traditioner, de kan ha vita arbetsplatser med vardagsrasism och exo-
tism, de blir ofta synade i kollektivtrafiken och de lärs tidigt vad som fungerar 
var. Med LUCS som min arbetsgivare men Området som uppdragsgivare blev 
utmaningen stor när det inte riktigt går att översätta lojalitet, förtroenden och 
nya vänskaper i stapeldiagram, checklistor och metoder. Men jag har på betald 
arbetstid målat graffitti, provat sporter, plockat skräp, deltagit i FEJMs smink-
kurs och lärt känna handlarna, fältarna, bibliotekarierna, lotsarna, medborgar-
kontorens personal, bovärdarna, barnen, ungdomarna, kampsportsledarna och 
församlingarnas präster och diakoner. Jag har på betald arbetstid även förflyttat 
mycket av mitt kontorsarbete ut i Området. Internetlösenord till alla offentliga 
och mindre offentliga platser är sparade som påminnelse hur jag skrivit texter, 
zoomat och mejlat på Fittjaskolan, ungdomsgårdarna, Folkets Hus, biblioteken, 
Changers Hub, Subtopia, Fanzingo, Botkyrkabyggens hub och många många 
fler ställen. 

För visst sker integration mellan människor, inte är det en grupp som har 
skyldighet att integrera sig? För visst sker segregation mellan områden och inte 
ett område som väljer att vara segregerat? Efter samma devis ville jag möta, 
verka och delta i de miljöer jag tog mig rätten att skriva om. Etnologin och 
fältarbetets styrka, men också baksida (iaf i mina händer) är det som händer i 
möten med människor, då det genuina intresset omvandlas till förtroenden, då 
intresset upphör vara ”undersökning” och blir till engagemang och tillit och jag 
fick äran att känna att Området blev min arbetsgivare. 

Området som arbetsgivare Fältet och samverkan  
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Jag förnekar inte problem, jag har inte svårt att se utmaningarna, men Området 
är så mycket mer än siffror. Samtidigt som Området värjer sig mot rasismen, 
segregationen, rykten, mediabilder och rasprofilering så pallar också Området 
att spela fotboll, läsa böcker, måla akvarell, orientera, bjuda över vänner, skjutsa 
barnen till träningen, passa tvättider, handla mat, ta hand om de äldre, hjälpa 
församlingen, åka på kollo, spela PRO-pingis och dansa med föreningen.

Jag har fått genom mitt otroliga år i Området förtroenden, förtroende som nu 
efter årets val klingar annorlunda och krossar mitt hjärta. Barnen är rädda på 
riktigt. Barnen är oroliga för sina föräldrars skull. Hur fånga och hantera redo-
görelsebara berättelser som vittnar om förutsättningar för goda integrationspro-
cesser i ett hårdare politiskt klimat med risker för ökad splittring i synen på vem 
som har rätt att bo och leva i landet. 

Jag är inte orolig för rasism, det finns ju inte här ju, men jag är fett orolig för 
min mamma, hon har hijab och jobbar nånstans i stan. (Leila 12 år) 
 

För i Sverige röstade var femte röstberättigad person på ett parti med rötter i 
nazismen. Kring hälften av rösterna tillföll partier som inte skäms över att dis-
kutera visitationszoner, fler kameror, hårdare tag och återvandring.  
 

Maria, är det sant att det finns ett parti som vill att jag ska åka hem, vadå? Var? 
Jag fattar inte. (Samir 12 år) 

Civilsamhällets aktiviteter, idrottens inkluderande, bostadsbolagens likabehand-
lingsplaner, näringslivets sociala hållbarhetspolicys har nu ett ännu större an-
svar. Ett ännu större ansvar att motverka de parallella samhällen som inte beror 
på människor som föredrar att ha det så, utan när staden, skolan, arbetsplatsen 
och fritiden pekar ut Områdena trängs människorna ut och ihop. FN:s Agenda 
2030 mål markerar hög medvetenhet om detta förhållande. 

Återstår att göra är att bryta ned målen på Fittjas nivå. Så skulle en ram kunna 
se ut för vägen framåt. En ram som skulle kunna samla kommunens, bostadsbo-
lagens och civilsamhällets bästa ambitioner.

Nu måste vi sprida våra oredovisningsbara poetiska motberättelser, vi måste 
skapa ännu mer meningsfull fritid för ännu fler, vi måste skriva ännu strängare 
likabehandlingsplaner. Det pratas om metoder som innebär allt från revolution, 
stärkandet av området till att minska avstånden till innerstaden, det spekuleras 
och teoretiseras om vems och vilkas ansvar och det pratas uppgivet om ”hur 
kunde det bli så här?”. 

Men under tiden dessa diskussioner pågår måste vi ställa ännu högre krav på 
våra föreningar, organisationer, arbetsgivare och församlingar att vi förutom 
vårt vanliga arbete, skapar metoder tillsammans, stöttar och tröstar varandra och 
sist men inte minst, att vi fortsätter dyka upp, vara närvarande och stannar kvar! 

Jag är inte orolig för mig själv, jag är ju från Polen, men min bästis som var så 
glad att hon äntligen ska få börja bära sin Burberry-hijab i år, hon säger nu att 
hon inte kommer kunna åka in till stan även om hon får för sin mamma, och jag 
vill inte åka utan henne. Asså hon kommer kunna åka in till stan och shoppa å 
sånt, men då är det bättre att vi åker till Skärholmen tycker jag, för där finns det 
fler med sjal. (Agnes 13 år.)
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