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Feminiserad segregation och 
förortsfeminism i Fittja. Om behovet 
av ny forskning och nya perspektiv på 
’integration’ och segregation 

Juan Velasquez 

Fittja i Botkyrka kommun i Storstockholm utgör en av de platser 
där valdeltagandet jämfört med övriga landet är förhållandevis lågt 
till följd av den ständiga in- och utflyttningen av migranter. I media 
brukar man många gånger utgå från Fittja när man i sina integra-
tionsdebatter ofta knyter ihop erfarenhet av migration med urban kri-
minalitet, fattigdom och våld. Som en följd av det har den politiska 
debatten om integration ”kulturiserats” så att media gärna lyfter fram 
migranternas språk, religion eller hudpigment som de mest centrala 
utgångspunkterna för tillgång till både medborgerliga rättigheter och 
lokal välfärd. I skuggan av mediernas kulturiserade utifrånbeskriv-
ningar har en tilltagande feminisering av segregationen gått helt obe-
märkt förbi. Men för kvinnor bosatta i Fittja är det istället ojämlik-
heter längst klass och genus det som står i fokus. I den riktning kan 
kvinnors perspektiv från en plats som Fittja visa på vägar som skulle 
kunna nyansera den politiska debatten om både integrationen och 
välfärdens framtid. Syftet med denna artikel är att diskutera hur arbe-
tet för en feministisk hållbar utveckling i Fittja kan erbjuda en möjlig 
utväg bort från den tilltagande kulturiseringen av politiken som har 
präglat den mediala diskussionen om välfärdstatens framtid genom 
”integrationsdebatten”. 
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Tre spår följs i artikeln för att belysa den anförda kulturiseringen. Det 
första spåret ska svara på frågan om hur integrationsbegreppets tillkor-
takommanden kan analyseras i förhållande till klass- och genusojäm-
likheter.  Det andra spåret uppmärksammar hur integrationsdebat-
tens androcentriska kulturisering överskuggar en hittills osynliggjord 
feminisering av migration, segregation och urban fattigdom, som har 
villkorat framväxten av en förortsfeminism. Det tredje spåret svarar på 
frågan hur man kan bemöta denna kulturisering av politiken med en 
deltagandeansats på forskning, planering och lokal aktivism. 

I fråga om material bygger artikeln på ett forskningsprojekt som 
involverade lokala tjänstemän, lokala kvinnonätverk och mig själv 
som forskare och som genom dialog syftade till  att stärka kvinnors 
delaktighet i den lokala planeringen. Projektet utgick från antagandet 
att delaktighet i lokala planeringsprocesser är ett sätt att liva upp den 
lokala politiken. Att delta i den lokala välfärdens utformning är fort-
farande ett ganska underteoretiserat fält, den visar hur politisk delta-
gande kring människors substantiella rättigheter pågår på flera plan 
än i den proceduriella valrörelsen (se Mouffe 1993).  Utifrån denna 
ansats vill jag understryka att man ska kunna se urban planering, och 
arbete med dialoger kring den lokala utvecklingen, som demokratin 
i praktiken (se även Velasquez 2005a). Projektets insamlade material 
byggde främst på deltagande observation från drygt 30 olika plane-
ringsmöten, öppna möten och uppföljningsmöten genomförda mel-
lan 2005 och 2009. Detta var dock inget heltidsprojekt för någon av 
de inblandade. De kvinnor som närmade sig projektet var drygt 30 
stycken till antal och kom till mötena under sin fritid någon söndag, 
eller vardagskväll. De allra flesta bodde i Fittja, och det fanns ett fåtal 
som kom ofta till Fittja för att umgås med väninnor, släktingar eller 
bekanta från olika föreningar. Kvinnorna hade skilda erfarenheter av 
lönearbete; en del tog främst hand om hemmet och barnen, andra 
kombinerade det med att deltidsarbeta, och flera till hade ett långt 
yrkesliv bakom sig. De allra flesta var medelålderskvinnor och äldre 
kvinnor. En del var förtidspensionerade, och en del andra vanliga 
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pensionärer som bodde ensamma och var mycket stolta över att vara 
helt oberoende av någon än sig själva för att kunna ha ett eget liv. 
Samtliga hade olika erfarenhet av migration, allt från att vara bland 
de första inflyttarna från trångboddheten i innerstaden på 1970-talet; 
migrera till Stockholm och till Fittja från en annan del av Sverige, till 
att under senare år ha kommit från Syd- eller Östeuropa eller något 
krigshärjat samhälle i mellanöster eller bortre Asien. Kvinnorna kom 
i kontakt med projektet efter en gemensam kallelse till alla kvinnor 
i Fittja som gjordes tillsammans mellan mig, Fittjas områdesutveck-
lare, och en handfull lokala kvinnoaktivister. Vi hade träffats tidigare 
under 2005 när vi förberedde ett par forskningsansökningar ämnade 
åt att öka kvinnors delaktighet i den lokala planeringen och i den 
lokala politiken. Den ena ansökan var ställd till Vinnova om medel 
för att lägga grund till ett delaktighetsförsök. Men den avslogs dess-
värre. Dock samma grupp fortsatte träffas i olika planeringsmöten 
inför större öppna möten. Dessa kvinnor fungerade som en bro gen-
temot andra vidare konstellationer av kvinnor i Fittja.   Den andra 
forskningsansökan ställdes till forskningsrådet Formas, som beviljade 
medel för att täcka mitt arbete (på deltid) inför detta försök. 

Integrationstankens kulturisering

Begreppet integration ställer till stora bekymmer när den används som 
social och politisk metafor. När invandrade avkrävs att integreras till 
det svenska samhället innebär det att ansluta sig till ett redan struktu-
rerat system av sociala relationer bestående av en rad maktojämlikhe-
ter. Många har förstått att integration ska vara en ömsesidig process, 
men man har ännu inte lyckats reda ut vad folk ska integreras till när 
det gäller strukturella ojämlikheter av klass- och genuspositioner.

Integrationsmetaforen erbjuder inga direkta möjligheter att för-
handla nya positioner eller ifrågasätta etablerade orättvisor. Till exem-
pel förväntas invandrade män passa in i bilden som dels produktions-
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arbetare och dels hushållsförsörjare. Invandrade kvinnor, å sin sida, 
förväntas dels förvärvsarbeta i samhällets produktion lika mycket som 
män, och därutöver även ta den större bördan i samhällets reproduk-
tion – genom att passa barn och hem, precis som en stor del kvinnor 
i den svenska arbetarklassen också gör. Ojämställda genuskontrakt 
byggs ihop med klassojämlikheter på ett sätt som förstärker ojämlik-
heterna och gör att människor alltid är integrerade till ”arbetsmark-
naden” och till ojämställdhetsnormer. Vare sig man är uppvuxen eller 
invandrad ska alla tillägna sig tekniker och beteenden för att kunna 
fungera i både arbetets produktion och samhällets reproduktion. När 
invandrade hittar ett arbete förväntas de efterlikna övriga löntagare 
på arbetsplatserna, vilket också innebär att upprätthålla ett ojämlikt 
heteronormativt klassamhälle. 

Hur vi än studerar utgör integration i praktiken en metafor för att 
upprätthålla ojämlikhetsvillkor. Den som integreras avkrävs att sälla 
sig till eller efterlikna orättvisa förhållanden på någon annans andro-
centriska, heteronormativa och klasscentrerade villkor. Kritiken mot 
denna typ av underordning har lyst med sin frånvaro. Men nu vill 
konservativa politiker istället cementera denna underordning genom 
att upprätta ”välkomst- och integrationskontrakt”, som efter fransk 
modell började segla iväg som en alleuropeisk lösning som ska tvinga 
migranter att upprätthålla ”nationens lagar och värderingar” (Koff 
& Duprez 2009: 715). Sedan hösten 2006 har socialdemokraterna 
arbetat med liknande ”etableringskrontrakt” (Sydsvenskan 091123) 
och under 2008 aktualiserades denna franska nyhet när det svenska 
politiska etablissemanget skyndade sig att ”ställa krav” på invandrare 
med förslag om ”svenskkontrakt för invandrare” (DN 081123, SvD 
081123, 081127). 

Den här typen av integrationskontrakt, som hänvisar till kulturella 
skillnader, legitimerar de hegemoniska klass- och genuspositioner 
som håller ihop föreställningen om den nationella gemenskapen. Ar-
jun Appadurai (2007) har diskuterat hur sociala eliter i våra samtida 
liberala samhällen förhåller sig till konkurrerande politiska agenter på 
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ett predatoriskt sätt. När minoriteter inte förmår eller aktivt vägrar 
att underordna sig till de nationalistiska eliternas värderingar aktive-
ras olika former av diskriminering, som lägger grunden till en rasi-
fiering av de olikheter som minoriteter av olika slag gestaltar. Appa-
durai menar att dessa eliter brukar utveckla populistiska agendor om 
rädsla för de minoriteter som står i vägen för totalitära fantasier om 
ett nationellt territorium besatt av ett fullkomligt homogent folkslag. 
Agendorna förordar krav på anpassning med hot om hårdare exklu-
dering och genomför sina propåer antingen genom extraordinära åt-
gärder för att tvinga migranterna till återvandring, ”svälta ut” dem 
genom att hindra deras delaktighet i näringslivet, eller helt utrota dem 
genom etnisk rensning.

Det är just denna predatoriska attityd som gjorde integrationstan-
ken oförenligt med ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle och 
som banat vägen för stort sett alla europeiska krig. Då som nu an-
vändes integrationstankens föreställning om en kulturisering av skill-
nader som grund för att cementera och osynliggöra orättvisor längst 
andra beständiga dimensioner av ojämlikhet. De olika restriktioner 
till transnationell migration som har spirat ur kulturiseringen av po-
litiken på senare tid i Europa har i sin tur bäddat för framväxten av 
en så kallad metodologisk nationalism (Beck 2002; Wimmer & Glick 
Schiller 2003). Begreppet relaterar till det sätt som forskare använ-
der samhällsvetenskap på för att i sina studier naturalisera en global 
regim av nationalstater och de ojämlika sociala relationer som där 
råder.  Metodologisk nationalism möjliggör att ständigt lägga fokus 
på kunskapsbehov för ”nationens intressen”, i synnerhet när det gäl-
ler ”migrationens utmaningar”. Denna snäva inriktning på vetenskap 
erbjuder en ganska fattig vägledning till framgångsrika åtgärder för 
att övervinna diskriminering, segregation och rasism (Se exempelvis 
Bhagwati 2003; Castles 2004). 

För att besegra politikens kulturisering och dess metodologiska na-
tionalism har forskare föreslagit att analysera transnationella fältens 
möjligheter på lokal nivå (Wimmer & Glick Schiller 2003: 599; 
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Glick Schiller & Caglar 2009:197). Detta kan inledningsvis göras 
genom att följa hur en politisering av kulturer tar plats när männis-
kor interagerar lokalt, till vardags. En sådan uppföljning kan gå till 
med fokus på två handlingsinriktningar. Den första handlingsinrikt-
ningen är att följa inslag av revolutionär allianspolitik där det inte 
är kulturer eller deras identiteter som förenas, utan där det istället 
är de förtryckta, de utsugna och lidande, de ”delar av icke-delarna” 
från varje kultur som möts i en gemensam kamp (Žižek 2008:133 f ). 
Den andra inriktningen är att följa en feministisk solidaritetspolitik 
som förmår att överskrida nationalistisk militarism, så grundläggande 
i patriarkala krig. Feminister har visat detta genom att erkänna de 
situerade kunskaper som kvinnor förvärvar från delade erfarenheter 
av underordning i de olika system som håller ihop det globala patri-
arkatet och kapitalismen (Yuval-Davis 1997, Cockburn 1998, 2004, 
2006, Eschle 2002).  

Mot bakgrund av detta kan Fittja ses som en plats där karaktären av 
transnationella fält pockar på sociala allianser bland marginaliserade 
konstellationer av kvinnor. Härnäst vill jag visa hur deras kamp utgår 
från två bottnar. Den första bottnen bejakar varierande erfarenheter 
av både arbete och migration.  Den andra politiserar diskursen om 
kulturisering av ”skillnader” för att kunna ställa krav på att utveckla 
den lokala välfärden med hjälp av en förortsfeministisk jämställdhet.     

Feminiserad migration och segregation

Som kring andra platser har debatten om integrationen av nya in-
vandrade bosatta i Fittja ofta drivits ur androcentriska och metodolo-
gisknationalistiska perspektiv. Genom att bunta ihop migranter med 
främmande kulturer nedtonas den inhemska migrantens närvaro. 
Denne suddas ut i statistiken för att osynliggöra både förortsbornas 
klassamhörighet och de relationer som ligger till grund för en femini-
sering av deras migration och segregation.
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Kvinnors andel av den globala migrationen har stigit så pass under 
de senaste decennierna att forskare har kunnat säkerställa den som en 
kvalitativ trend. Parallellt med den feminiserade migrationen i världen 
har man i Sverige utvecklat en jämställdhetspolitik som rönt interna-
tionell uppmärksamhet. Men när det kommer till migration kring 
arbetarklasskommuner som Botkyrka har mycket litet kring migra-
tionens feminisering analyserats. Den officiella statistiken bekräftar 
att det är fler kvinnor än män som bosätter i kommunen (se Diagram 
1), vilket leder till frågor om vad för slags livsvillkor som möter denna 
feminiserade migration på lokal nivå. Fittja är i denna riktning en 
plats där migration är mycket närvarande. Kvinnors rikliga närvaro i 
dialogerna hållna under forskningsprojektets gång kunde antyda hur 
den kvinnliga migrationen tagit plats i kommundelen. Ett bra sätt att 
närma sig frågan är att analysera hur kvinnor mår genom att titta på 
platsens så kallade ohälsotal. Det beräknas genom att för ett område 
summerar antalet sjukpenningdagar, dagar med förtidspension/sjuk-
bidrag, dagar med rehabiliteringsersättning, dagar med förebyggande 
sjukpenning och dagar med arbetsskadeersättning och därefter divi-
derar summan med antalet sjukpenningförsäkrade.

 Ohälsotalet skulle kunna ses som mått på välfärdsstatens räckvidd 
hos de svagaste medborgarna. I Botkyrka kommun, som i resten av 
landet, stiger talet i takt med att befolkningen blir äldre. Men pro-
portionerna blir helt olika för den som bor i Fittja, vars ohälsotal för 
kvinnor innan de når pensionsålder är extremt högt – det ligger över 
200 dagar per antal försäkrade, jämför med resten av kommunen 
(107,3), länet (85,1) och riket (98,6) (Försäkringskassan 2009). Jag 
tar just denna åldersgrupp som referens därför att merparten av de 
kvinnor som jag kom i kontakt med under min forskning i Fittja 
hörde till denna åldersgrupp, som i sin tur brukade ta upp frågor om 
deras ohälsa i olika samtal.  

Det är också värt att notera hur ohälsotalet fördelas mellan män 
och kvinnor (se Diagram 2). Kvinnor i åldersgruppen 60-64 år har 
ett ännu högre ohälsotal än genomsnittet för hela Fittja. Det manliga 
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ohälsotalet steg i början av decenniet fram till mitten av 2000-talet, 
för att sedan under 2007 gå nedför till nivåer att jämföras med det 
kvinnliga ohälsotalet för år 2000. Det kvinnliga ohälsotalet, å andra 
sidan, steg istället från 149 år 1999 till 206 dagar per antal försäk-
rade år 2007. Situationen skulle kunna antyda den androcentriska 
karaktären av de senaste åren med arbete mot den diskriminerande 
segregationen, som i förorter som Fittja pågick genom Blommansats-
ningen, Fittjasatsningen och den så kallade Storstadssatsningen. Ytter-
ligare ett problem är att ohälsotalet finns bara för den sjukförsäkrade 
befolkningen. Utförsäkrade personer som inte står till arbetsmarkna-
dens förfogande ingår inte i denna statistik. Deras hemarbete är ”obe-
talt” och upptas inte heller i lönestatistiken. Det innebär att många 
kvinnor kan insjukna utan att beaktas i försäkringskassans hälsosta-
tistik, och därmed exkluderas från välfärdens fulla ersättningssystem. 
Det finns med andra ord ett mörkertal som kan antas vara ganska 
stort.

Förvärvsfrekvensen i Fittja för båda könen har varit mellan 50 och 
55 procent under decenniet. Det innebär också att minst 45 procent 
av dem som kan förvärvsarbeta saknar ett lönearbete.  Det är män 
som lönearbetar mest, ofta heltid i dubbla skift, vilket naturligtvis 
återspeglas i de kvinnliga pensionärernas sämre ekonomi.  Här är det 
återigen intressant att beakta hur löneskillnaderna blir mellan såväl 
män och kvinnor som boende i olika kommundelar. För de kvinnor 
i Fittja som lönearbetar ligger den genomsnittliga årsinkomsten på 
117 000 kronor (se Diagram 3). Det är ungefär 79 procent av vad 
männen i Fittja tjänar i genomsnitt (175 000 SEK).  Det är dessutom 
bara 35 procent respektive 56 procent av vad män (332 900 SEK) 
respektive kvinnor (252 000 SEK) i Tullinge tjänar. Jag tar Tullinge 
som referent eftersom där bor en stor del av kommunens tunga makt-
havare och en stor del av kommunens kulturintelligentsia. 

Mot bakgrund av en etablerad feminiserad migration i kommunen 
kan man dra slutsatsen att kvinnor i Fittja, åtminstone de som finns 
bland den 55 procent som förvärvsarbetar, tjänar minst och har den 
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högsta ohälsotalet i den kommun som ligger sämst till i hela Stock-
holmsregionen. Trots de senaste årens arbete för att bryta den dis-
kriminerande segregationen i landet träder en bild fram av en tydlig 
feminisering av både segregationen och fattigdomen, en bild som säl-
lan uppmärksammas i den androcentriska integrationsdebatten. Lik-
nande analyser skulle kunna föras på de andra stadsdelar som under 
de senaste åren har blivit utsedda till ”nationella exempel” eller som 
slutit lokala utvecklingsavtal mot segregationen. 

Förortsfeminism och känslopolitik

Den feminiserade segregationen och tilltagande feminiserade fattig-
domen har aktualiserat en rad villkor för framväxten av en förorts-
feminism som inte kunde belysas inom ramen för den tidigare inte-
grationsdebatten. Högre andel kvinnor i migrationsprocesser betyder 
förstås inte större möjligheter att bestämma över orsakerna till mig-
rationens feminisering eller den feminiserade segregationen på lokal 
nivå. I mina träffar med kvinnor i Fittja kom det fram att på samma 
gång som flera insatser lanserats för att ”öka jämställdheten” i allmän-
het, var inte kvinnorna själva delaktiga i genomförande av dessa. De 
kvinnliga informanterna lyfte också fram att många kvinnor var sjuka 
och levde ett ganska ensamt liv (Velasquez 2007). Kvinnorna upp-
levde också att de inte var välkomna att delta i föreningslivets akti-
viteter. Det ska också sägas att som ingående i exkluderade grupper 
var kvinnorna en mycket heterogen grupp. Förutom skillnader när 
det gäller trosuppfattning, ålder och fysisk rörlighet, kännetecknades 
gruppen av skillnader längst erfarenhet av lönearbete och migration 
och olika sätt att uppleva nationalism. Men från de positionerade 
kunskaper som dessa skillnader erbjuder har en gemensam vision växt 
fram i gruppen, en vision om en utveckling som tar större hänsyn till 
kvinnors villkor och erfarenheter i både planeringsprocessen och den 
lokala demokratin. 
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Framväxten av denna förortsfeminism bärs upp såväl av en emotio-
nell förståelse av upplevelse av makt som av betydelsen av känslor för 
att bygga upp sociala rörelser. Förortskvinnors stigmatisering relate-
rade till deras transnationella erfarenheter och marginaliserade posi-
tioner i klassamhället bäddar för tolkningsramar som feminister har 
teoretiserat under beteckningar som känslopolitik (se Ahmed 2004). 
När de kvinnor som jag mötte träffades använde de sig av ett brett 
register av känslor i två riktningar. Den första riktningen är den emo-
tionella förståelsen av upplevelsen av makt, som också kan komma 
att nyansera debatten om intersektionalitet (De los Reyes & Mulinari 
2005). Under mötena i Fittja aktualiserades betydelsen av känslor för 
hur kvinnorna tillägnade sig en intersektionell förståelse av makto-
jämlikheter. Kvinnorna bejakade känslor för att lyfta fram hur deras 
stigmatisering, osynliggörande och inslag av marginalisering vilar på 
återkommande erfarenheter av förnedring, skam, bristande solidaritet 
och hänsyn gentemot deras utsatthet från både närstående män och 
manliga (och kvinnliga) eliter i allmänhet. Dessa känslor har spelat 
en viktig roll för många kvinnors självaktning och personliga hälsa 
och har påverkat deras motivation att delta i olika sammanhang som 
skulle behöva deras politiska närvaro. 

Den andra riktningen berörde hur kvinnorna också använde sig 
av känslor för att bygga upp sociala rörelser mot diverse former av 
diskriminering. Som med intersektionalitet har det också funnits fe-
ministiska perspektiv för att bygga upp rörelser, också ur marxistiska 
och postkoloniala perspektiv, genom till exempel en sorts transversell 
politik (se Yuval-Davis 1997, Cockburn 1998, 2004, 2006). Bety-
delsen av känslor för att bygga upp frigörande rörelser har också varit 
underteoretiserad. I Fittja gick det till så att när kvinnor diskutera-
de förnedring och exkludering blev många av dem också upprörda 
över situationerna och frammanade andra känslor såsom mod, ilska, 
kampvilja, hop, solidaritet, respekt och kärlek för att mobilisera sig. 
Genom att bejaka detta känsloregister har kvinnor lagt grunden till 
gränsöverskridande rörelser som vill förändra de maktojämlikheter 
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som har stått i vägen för deras delaktighet i den lokala politiken.

Från kulturisering till delaktighet genom ett hus att ”bara vara”

Känslopolitiken i Fittja har spelat en viktig roll för att kvinnor både 
förstår och agerar mot ojämlika maktförhållanden knutna till deras 
erfarenheter av arbete och migration. Den har hjälpt kvinnor att 
strukturera krav och förslag på lösningar som berörde bostadsförvalt-
ning, skola och en lokal ungdomspolitik, näringsliv och kommunika-
tioner. Kommundelens tjänstemannagrupp lyssnade noggrant på de 
framförda förslagen och förbättrade den basala välfärdsservicen som 
hade bantats ner under 1990-talet (Velasquez 2005b). Under tiden 
med forskningsprojektet (2005-2008) fick kvinnorna möjlighet att 
träffas vidare för att problematisera hur deras uteblivna delaktighet 
i den lokala politiken skulle kunna förändras. Denna var inte den 
enda arena som fanns för deras mobilisering – lokala tjänstemän drev 
också ett projekt inom programmet ”Delaktiga Sverige”. Men från 
forskningsprojektets möten kunde vi ta de första stegen att gå från en 
kulturiserad och androcentrisk ”integration” till en förortsfeministisk 
delaktighet. Insikterna som växte fram var att kvinnor, som män, re-
dan är integrerade i olika ojämlikhetsrelationer, med diverse inslag av 
över- och underordning och passivitet-aktivitet. 

Genom att synliggöra den känslomässiga upplevelsen av makt från 
dessa positioner öppnas för att ifrågasätta underordning inom just 
dessa positioner. Först då börjar man gå från den passiva integreringen 
till maktojämlikheter till en vaken och närvarande delaktighet som 
kan ifrågasätta denna integrering. Delaktighetsperspektivet lägger så 
större vikt på de revolutionära allianser som kan uppstå ur kvinnor-
nas förenande som exkluderade bland de marginaliserade. Fittja som 
transnationellt fält visar just att en förutsättning för att kvinnor ska 
kunna mobiliseras är att den feminiserade segregationen blir erkänd 
som grundläggande i de sociala förhållandena. 
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Från projektmötena växte fram en del enkla åtgärder om erkän-
nande, tillgång till en mötesplats och självbestämmande som skulle 
kunna leda till en tydligare deltagande i lokal politik, som att:

1) erkänna kvinnors marginaliserade perspektiv och livsvillkor. 
Detta erkännande utgör ett första steg i riktning mot att börja betala 
den sociala, politiska och ekonomiska skulden gentemot kvinnornas 
sämre villkor för politisk delaktighet. Detta görs bäst genom att skapa 
förutsättningar för att kvinnor överhuvudtaget kan träffas. 

2) kvinnorna föreslog att bygga eller upplåta ett kvinnors hus där 
de kan odla en lokal offentlighet och kanske ett lokalt kvinnoråd med 
möjlighet att 

3) bestämma över en budget för en feministisk hållbar utveckling i 
kommundelen. 

Att upplåta ett kvinnors hus med minst dessa tre komponenter för att 
få igång en förortsfeministisk deltagande planering i Fittja var under 
utredning när jag skrev denna text. Här var det fortfarande politiker 
och lokala tjänstemän som övervägde att avstå från en del av sin makt 
för att ge större plats för kvinnors insikter och perspektiv i den lokala 
planeringen. En del tjänstemän och politiker väntade fortfarande på 
att underrepresenterade kvinnor i Fittja skulle mobilisera sig genom 
föreningar och politiska organisationer, ungefär på samma sätt som 
män och medelklasskvinnor kan göra. Men det är svårt att se att detta 
kommer att ske inom överskådlig tid. Anledningen är att kvinnors 
förutsättningar för mobilisering och organisering försvåras som visats 
av sämre hälsa, begränsade tillgång till en egen ekonomi, begränsade 
förutsättningar till egen fritid samt begränsad medverkan i lokalt för-
eningsliv. 

De kvinnor i Fittja som jag träffade tyckte inte om att ”aktiveras” så 
fort de har tid över, som har varit mottot under åren med nyliberala 
nedskärningar i den lokala välfärden (se Dahlstedt 2009). De tänkte 
istället att kvinnohuset ska erbjuda en plats att ”bara vara”. Det vill 
säga en plats där kvinnor kan träffas i lugn och ro. De ville också att 
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huset ska inrättas utan krav på motprestationer och betraktas som en 
del av den lokala välfärdsstatens reguljära strukturer. Det innebär att 
huset ska besättas med personal som kan sköta huset och bistå kvin-
nor med de aktiviteter som de behöver initiera. Andra forskare (se 
Thomsson 2005: 91) har ansett att en sådan inställning kan vara pas-
siviserande. Men kvinnorna i Fittja tyckte å ena sidan att det var vik-
tigt för kvinnor att komma ifrån hem och andra platser där de måste 
vara aktiva hela tiden. Å andra sidan tyckte dem att det var också 
viktigt att kvinnor ges tid för att tänka på sina egna sociala, ekono-
miska, hälsomässiga, kulturella och politiska behov. Min uppfattning 
är att för att stärka kvinnors delaktighet i den lokala politiken måste 
makthavare avstå den hegemoniska feminismens föreställningar om 
”aktivism” och ”organisering”. Man kanske bör lägga större vikt på att 
undanröja de hinder de själva utgör och inrätta det hus som  kvinnor 
behöver för att kunna träffas i lugn och ro och på sina egna villkor, 
och som ska utgöra en del av den lokala välfärdens strukturer. 

Erfarenheterna från Fittja bär på en intressant utvecklingspotential 
som aktualiserar behovet av ny forskning och nya forskningsperspek-
tiv på integration och segregation. Dessa erfarenheter kan visa på hur 
förortskvinnor formulerar krav på återuppbyggnad av den lokala väl-
färden och hur de agerar för att komma till rätta med feminiseringen 
av segregationen på såväl denna som andra marginaliserade platser 
runtom i landet. Här står vi med andra ord inför två utvecklingsvägar. 
En väg är den kulturiserande och androcentriska integrationsvägen, 
som med stora jämlikhets- och jämställdhetsproblem har lämnat oss 
på tröskeln till ett främlingsfientligt samhälle. Eller delaktighetsvägen, 
där kvinnors medborgerliga rättigheter får verkligen substans när de 
över-och-underordnade positioner som vi redan är passivt integrerade 
i förstås och ifrågasätts, för att börja leda utvecklingen i en feministisk 
och hållbar riktning.
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Stort tack till Parvaneh Sharafi, områdesutvecklare i Fittja, Siv Wrangås, 
Manahil Jakob, Zenaida Abbaspour och de drygt 30 kvinnor i Fittja som 
på olika sätt medverkade i de möten som genomfördes under tiden med 
projektet.

Referenser

Litteratur
Ahmed, Sara, 2004, The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh Uni-

versity Press. 
Appadurai, Arjun, 2007, Vredens geografi. Tankekraft 
Bhagwati, J., 2003, “Borders Beyond Control”, Foreign Affairs 82(1): 

98-104.
Beck, Ulrich, 2002, “The Terrorist Threat. World Risk Society Revisi-

ted”, Theory, Culture and Society 2002, Vol. 19 (4) 39-55.
Castles, Stephen, 2004, “Why migration policies fail”, Ethnic and Ra-

cial Studies 27(2): 205-227. 
Cockburn, C. 1998, The Space Between Us. London: Zed Books.
Dahlstedt, Magnus, 2009, Aktiveringens politik – Demokrati och med-

borgarskap för ett nytt millennium. Liber.
de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, 2000, Intersektionalitet, Liber.
Eschle, Catherine, 2001, Global Democracy, Social Movements and Fe-

minism. Westview. 
Glick Schiller, Nina & Caglar, A. 2009, ”Towards a Compara-

tive Theory of Locality in Migration Studies: Migrant Incorpora-
tion and City Scale”. Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 
35(2)177-202.

Koff, Harlan & Duprez, Dominique, 2009, ”The 2005 Riots in 
France: The international impact of Domestic Violence”, Journal 
of Ethnic and Migration Studies, Vol.35(5) May 2009, s.713-730.

Mouffe, Chantal, 1993, The Return of the Political. Verso



���

Thomsson, Heléne, 2005, ”Feministiskt integrationsarbete – eller 
vem ska definiera vems behov?”,  i de los Reyes, Paulina, Molina, 
Irene & Mulinari, Diana Maktens (o)lika förklädnader – kön, klass 
och etnicitet i det postkoloniala Sverige, s. 69-92. Atlas.

Velasquez, Juan, 2005a, Förankring och dialog. Kraftspelet mellan pla-
nering och demokrati. (Akd.avh) Meddelande 134, kulturgeografiska 
institutionen. Stockholms universitet. 

Velasquez, Juan, 2005b, ”Kvinnors möten kring förvaltning av mång-
kulturella platser”, i Carina Listerborn et al. (red.), Speglingar av 
rum – Om könskodade platser och sammanhang, Symposium.

Velasquez, Juan, 2007. ”Förortsfemismen villkor – En transversell po-
litik”. Tegeve nr.3, p.57-80.

Wimmer, Andreas & Glick Schiller, Nina, 2003, “Methodological 
Nationalism, the Social Sciences, and the Study of Migration: An 
Essay in Historical Epistemology”, International Migration Review, 
Vol. 37 Number 3 (Fall 2003) 576-610.

Yuval-Davis, Nira, 1997, Gender and Nation, Sage.
Žižek, Slavoj, 2008,Violence: Six Sideways Reflections. Profile Books.

Hemsidor
Försäkringskassan (2009). Ohälsotalet till 1 oktober 2009. http://

uppsol.forsakringskassan.se/templates/Page.aspx?id=3779 .
DN 081123. “M: Svenskkontrakt för invandrare” http://www.dn.se/

nyheter/politik/m-svenskkontrakt-for-invandrare-1.468192 upp-
kopplad den 12 december 2009.

SvD 081123. “M: Svenskkontrakt för invandrare”. http://www.svd.
se/nyheter/inrikes/m-svenskkontrakt-for-invandrare_2085737.svd 
, uppkopplad den 12 december 2009.

SvD 081127. ”Reinfeldt försvarar svenskkontrakt”. http://www.svd.
se/nyheter/politik/reinfeldt-forsvarar-svenskkontrakt_2110375.svd 
uppkopplad den 12 december 2009. 

Sydsvenskan 091123. “M: Svenskkontrakt för invandrare”. http://
sydsvenskan.se/sverige/article392084/M-Svenskkontrakt-for-in-
vandrare.html, uppkopplad den 12 december 2009.



���

Diagram 1. Den feminiserade migrationen i Botkyrka.

Källa: Botkyrka kommuns statistik
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Diagram 2. Ohälsotal i Fittja 1999-2007.

Källa: Botkyrka kommuns statistik

Diagram 3. Genomsnittliga årliga medelinkomst i Botkyrka.

Källa: Botkyrka kommuns statistik
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