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1. Inledning  

1.1 Sammanfattning  
Den här texten skildrar några olika erfarenheter av en platsspecifik förändringsresa, utifrån hur den 
representeras i bild. Platsen är Upplands Väsby kommun belägen i norra Stockholms län på vägen till 
Uppsala med nästan 38.000 invånare. Texten som följer är ett resultat av parallella samtal och stunder jag 
hade med några invånare och tjänstepersoner i kommunen under 2015 och 2016. Samtalen rör sig kring 
föreställningar om platsens framtid, hur de produceras, reproduceras och hur de tolkas av en specifik 
målgrupp för kommunen - ungdomar. Texten är både ett sökande efter motiven bakom bildproduktionen och 
ett försök att teckna en annan bild, en som berättar vad dessa framtidsideal, med dess underliggande politiska 
incitament, får för konsekvenser.   

Utgångspunkten för det här arbetet är den spänning som uppstått på senare tid mellan å ena sidan 
information som kommunen kommunicerar till invånare i syfte att skapa transparens och ökat deltagande i 
kommunens pågående stadsomvandligsprocesser, och å andra sidan marknadsföringsstrategier i 
kommunikationen mellan kommunen och existerande och tänkbara invånare. En spänning som delvis 
uppstått i och med det skifte som skett  i den kommunala organisationen. På senare år har vi sett hur 
myndigheter och förvaltningar allteftersom anammat vad som ibland kallas ”målstyrning” eller  

”ekonomistyrning”. Detta grundar sig i ett förvaltningspolitiskt beslut som togs i slutet på 80-talet och som   

i stora drag innebar att den offentliga sektorns styrning skulle anpassas till marknaden. Den här förändringen 
är märkbar även i hur kommuner kommunicerar sig själva utåt, i bilder och språk. Och det är detta som jag 
valt att titta på i min studie.  

Underlaget för samtalen och intervjuerna  var kampanj- och informationsmaterial framtagna av Upplands 

Väsby kommun. Två olika kommunikationssatsningar som gjorts mellan 2012 och 2014. Den ena är en 

kampanj som spreds inför en medborgardialog om översiktsplanen 2014, i syfte att locka invånare i 

kommunen att komma. En bildserie på ursprungligen 8 bilder, alla på kända turistmål: Louvren, Lutande 

tornet i Pisa, New Yorks skyline, Broadway i New York, Operahuset i Sydney, Barbados, Tower Bridge i 

London och Disney land. (Den sistnämnda drogs dock senare in på grund av rättigheter men tanken med den 

var enligt en tjänsteperson på kommunen att den skulle representera en park och tilltala barnfamiljer.) 

Tjänstepersonerna på kommunen kallade kampanjen internt för ”överkryssade platser”. Längst upp på 

exempelvis bilden på New Yorks skyline stod det just ”New York Väsby skyline?” Formulerat som en fråga 

där New York var överkryssat. Vidare ”Tower Väsby bridge?” etc.  Längre ner på bilden stod det ”kom och 1

diskutera framtidens Väsby” och i vissa fall ”Hur vill du se framtidens Väsby?” följt av några mötesdatum 

för den kommande dialogen. Bilderna spreds digitalt, i media såsom i lokaltidningen Vi i Väsby samt även 

som posters runt om i Upplands Väsby. Det andra materialet som jag använt i studien består av två 
annonsfinansierade bilagor som gjordes mellan 2012 och 2014, alltså tiden mellan det att visionen fastslogs 

 Bildexempel går att hitta längst bak i dokumentet. 1
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och kampanjen för översiktsplanen gick ut. Dessa spreds i synnerhet med Svenska Dagbladet men delades 
även ut till hushållen i kommunen. Bilagorna var även dem producerade av kommunikationsenheten men i 

samarbete med ett externt mediabolag. Till skillnad från kampanjen ”överkryssade platser” så riktade sig det 

annonsbilagorna inte bara boende i Väsby utan även investerare, byggbolag och nya, potentiella invånare. 

Huvudrubriken på bilagorna var samma som kommunens visionen ”Great place - proud people” (på svenska: 

”Där färgstarka människor möts”), som också är rubriken på Upplands Väsby vision 2040.  Underrubriken 
på bilagorna löd ”Från förort till småstad”.  

Som starka exempel på vanligt förekommande bild- och språkanvändning i kommunalt 

kommunikationsmaterial nationellt men också globalt, fick dessa tjäna som underlag för min undersökning i 

Väsby. Även då exemplen tjänat olika syften så möts de i en spänning mellan att å ena sidan följa en 

marknadsföringslogik i bild- och formspråk och samtidigt utgöra invitations- och informationsunderlag för 
medborgare. Samma kommunikativa strategier som används för att sälja in platser till människor som inte 

känner till Väsby, används här för att bjuda in befintliga invånare till ett demokratiskt samtal, en så kallad 

medborgardialog. Det är i detta dubbla tilltal som det här materialet blir intressant att studera. I kampanjen 
”överkryssade platser” yttrar sig detta i att bilder som lika gärna kunde ha prytt en reseannons används för att 

bjuda in invånare till att delta i ett samtal om något så lokalt som en översiktsplan. Medan det dubbla tilltalet 

i annonsbilagorna är mer tydligt och någonting tjänstepersonerna medvetet jobbat med. I dessa var det 

meningen att sälja in Väsby som plats - få Väsby att framstå som ”en bättre plats att åka till än Sumpan” - 
som en  tjänsteperson förklarade, och samtidigt informera invånarna om vad kommunen gjort med deras 
skattepengar.  

Texten som följer börjar i de samtal jag hade med fyra tjänstepersoner som alla i olika mån arbetat med den 
visuella kommunikationen på kommunen och specifikt det utvalda materialet. Vidare möter vi 24 

gymnasieelever på Väsby nya gymnasium som fått i uppdrag att tolka bilderna, förklara vad de förmedlar till 

dem, och skapa nya bilder med en collagemetod. Sen har jag och eleverna samtalat om resultatet. Utifrån det 
här har jag sedan försökt teckna en bild av hur den här utvecklingen och dess estetik påverkar en specifik 
målgrupp i kommunen. Målgruppen har jag valt dels eftersom det är den grupp som de tjänstepersoner jag 

pratat med tycker det är svårt att nå med kommunal information men också, och kanske främst, eftersom det 

i synnerhet är de som kommer uppleva det framtida Väsby. Det Väsby som bilderna i mångt och mycket vill 

förmedla. Dock ska tilläggas att dessa inte på något sätt är typiska för Upplands Väsby. Det är också skälet 

till att den här texten inte ska läsas som en kritik av Upplands Väsby kommun. Snarare vill jag med texten 

föra ett bredare samtal om estetikens betydande roll i organiserandet av maktstrukturer – hur språk och 

bildspråk samverkar med ekonomiska och politiska samhällsprogram, utan att bildproduktionen 

nödvändigtvis ifrågasätts. Texten kan därför också ses som ett bidrag till organisationer, invånare och 

tjänstepersoner att reflektera över och också ifrågasätta den bildproduktion som klär in politiken. Reflektera 

över förgivettagna begrepp och normerande formspråk. I förlängningen är det också en undersökning av 

medborgardialogens yttersta ramar. Via bilden, kommunens ansikte utåt, spårsöker jag tillsammans med  
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intervjupersonerna motiven bakom för att på så vis skapa en ytterligare förståelse av dialogens gränser och 

pre-figurerade rum. Med en övertygelse om att bilder och estetiska uttryck härbärgerar ramverk och 

värdesystem men också skymmer desamma, har jag försökt förstå vilka begär som ligger bakom, vilka som 

skapas, för vem och i vilket syfte. Därtill, vilken inverkan det får på de demokratiska kanaler som 

medborgardialog blivit ett exempel på. 

1.2. Bakgrund och motiv. Medborgardialog, bilden av staden och kommunens funktion  

Medborgardialog  
Jag har några olika ingångar till den här studien. Den första skulle kunna kallas personlig eftersom mitt 
intresse för att delta i det här forskningsprojektet (Decode) till stor del baserades på min erfarenhet av att ha 
deltagit i flera medborgardialogsprocesser. I ett flertal år har jag varit organiserad lokalt mot 
gentrifieringsprocesser och hyreshöjningar i förorter söder om Stockholm. Medborgardialogen har då många 
gånger erbjudits eller presenterats som ett möjligt forum där vi skulle kunna få gehör för våra åsikter om de 
stadsomvandlingsprocesser vi sett ske omkring oss. Ett forum dit en som lokalinvånare kan komma för att 
skapa en direktkontakt med de som faktiskt är med och tar de här besluten. Dock har våran upplevelse varit 
ganska annorlunda. Det problem vi stött på när vi deltagit i medborgardialoger och boendedialoger är att 
redan formerade grupper och initiativ inte hörs på samma sätt som enskilda individers åsikter. Det vill säga, 
den erfarenhet och kunskap som kommit ur en längre tids platsspecifika engagemang förbises eller 
negligeras. Dialogerna ger inte utrymme för en politisk konflikt och en polemik mellan oliktänkande 
grupper. Istället har en förskjutit redan existerande social och lokal organisering och således en formulerad 

kunskap om platsen. Kollektiva initiativ på platsen döms ut som ett problem för dialogen. Skribenten 

Mathias Wåg, som jag varit organiserad tillsammans med, har formulerat det som en slags omvänd logik där 
åsikter framburna av enskilda individer ”ses som ett generellt intresse medan de kollektiva rösterna från 
förortsborna döms ut som särintressen” .  Samtidigt beskriver SKL:s på sin hemsida projektet 2

Medborgardialog till som ett sätt att råda bot på en negativa förändring av ”demokratin i Sverige med ett 

över tid sjunkande valdeltagande där särskilt oroande är de stora skillnader mellan olika kommuner, områden 

och valkretsar.”  Det handlar alltså om ett sjunkande engagemang för partipolitiken som på grund av 3

allianser, och alltmer liknande partiprogram, blivit otydlig för medborgarna. Samtidigt upplever vi som är 
engagerade lokalt att vi inte får gehör. I samma stycke beskriver SKL lokala grupperingar som en del av 

problemet med den förändrade demokratin, någonting som ska avhjälpas av medborgardialog. Dialogen ska 
återskapa förtroendet för partipolitiken, utan att den i sig självt nödvändigtvis ifrågasätts.   

Wåg Mathias, Att vara staden, ur ”Medborgardialog - demokrati eller dekoration”, red. Lindholm, Oliveira 2

e Costa, Wiberg. s. 174. 

 http://skl.se/download/18.33ccf562145ac94e998b4349/1400664093782/skl-om-projekt-medborgardialogs-3

uppdrag-bakgrund.pdf)
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Upplevelsen av dialogen som stängd för kollektiva erfarenheter har dock bidragit till utvecklandet av andra 
analys- och undersökningsmodeller än de föreslagna i dialogsamtalen. Det har fått oss att söka metoder som 

utgår ifrån den verklighet och de konsekvenser vi trots allt så uppenbart lever i. Den ackumulerad frustration 

som jag upplevt av att inte bli tilltalad har i dessa grupper bland annat lett till att vi börjat studera den 

information vi har att tillgå om vad som håller på att ske i våra närområden. Däribland marknadsförings- 

och informationsmaterial som på många punkter följer samma logik och estetik som den i Upplands Väsby.   

NY 

Ett annat motiv till den här studien är ett av de platsmarknadsföringsgrepp som gått hett senaste åren: 

jämförelsen med New York. Såhär har det låtit om några av de många stadsomvandlingsprojekt som just nu 

pågår i Stockholmsområdet: ”Marievik - det nya Manhattan”, ”New York? - Nej, Råcksta!” och för inte så 
längesen i Mitt i Söderort: ”Dags för makeover - Fastighetsägarna i Rågsveds centrum tar New York som 
modell när de ska fräscha upp området”. Bilderna som ackompanjerar dessa rubriker är ofta digitala. Inte 

sällan vitmjölkiga, lena filter ovanpå stora ljusa byggnader vid inklippta välklädda, smala, vita människor 

som ägnar sig åt shopping och fika i de nya stadsdelarna. Påbudet är lycka och fritid för en viss sorts 
människa, vars tid tycks oändlig.  New York får agera projektionsyta för det eftersträvansvärda. Det här 
skulle kunna avfärdas som ett enkelt och urvattnat knep; New York med sin långlivade dragningskraft för 

alla som törstar efter ”upplevelser”,” det senaste” eller ”framgång”. Men å andra sidan är det just så reklam 

passerar, vi orkar knappt prata om de simpla, dumma knepen, så de får vackert leva vidare. När 
konsekvenserna av den här begärslogiken gjort vardagen alldeles för komplicerad för den enskilde vänder 
det kollektiva medvetandet bort blicken.  

Det är dock fortfarande viktigt att försöka förstå vad reklamen säger oss. Vad till exempel New York som 

eftersträvansvärt objekt säger om den politik som det företräder.   Dalia Mukhtar-Landgren, forskare på 
statsvetenskapliga institutionen i Lund, har skrivit mycket om platsmarknadsföringen och förvandlingsresan i 
Malmö. Hon berättar i sin forskning bland annat om hur Malmö stads utvecklingsberättelse var en alltigenom 

medveten politisk process.  När varumärket Malmö skulle byggas hämtades inspiration från bland annat I 4

LOVE NY-kampanjen, där det med enkla medel, såsom t-shirts med ett enkelt budskap hade kunnat förändra 
en hel stadsimage. Slogans, stadsprofiler och visioner skapar narrativ som också används för att göra till 

exempel översiktsplaner begripliga och intressanta för ”medborgaren”. New York som förebild är heller inte 

oproblematiskt i sig, med en närliggande och välkänd historia av bortträngning och arkitektoniska, för att 

inte nämna polisiära ingrepp som skulle ”sanera slummen”. Det jag vill ta fasta på är hur användningen av 

New York och liknande globala metropoler vittnar om vilka ideal även mindre orter måste mäta sig med om 

de ska ha möjlighet att  konkurrera på den globala skalan.  

Från produktion till konsumtion 

 Mukhtar-Landgren Dalia, Berättelser ur ”Stadsomvandlingsparlören”, red. SIFAV. 4
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Valet av New York hänger tätt samman med den förändrade funktion kommunen fått i och med sin nya 
organisation. Catharina Thörn lyfter i sin gentrifieringsforskning hur städer i och med globaliseringen gått 
från att vara platser för produktion (tydligt exempel är industristädernas omställning) till platser för 

konsumtion. Inte bara konsumtion av livsmedel och varor, utan också av platsen som sådan. I Sverige 

började detta ske från 1980-talet och framåt men framförallt de senaste två decennierna. Städer blir härmed 

egna aktörer och ett nytt politikområde växer fram: stadspolitik. Det blir också alltmer kommunens uppgift 

att marknadsföra sig på en större platsmarknad.  Från att ha sysslat med sociala problemformuleringar och 5

åtgärder blir det ett allt större fokus på om rumsliga och utåtriktade åtgärder, menar Thörn. I korta drag 

handlar det inte längre i lika hög utsträckning om fördelning av resurser som att syssla med 

varumärkesförstärkning. Detta påverkar och förskjuter också styrningen och de demokratiska institutionernas 

inflytande. Från att besluten tidigare tagits i kommunfullmäktige ser vi allt oftare hur privat-offentliga 

partnerskap. Det här medför, som Thörn också betonar i sin forskning, ett allt större fokus på bilden av 

staden utåt. En inriktning som också går att skönja i de visionsbroschyrer och styrdokument som går ut till 

lokalsamhällena. Någonting som också har en starkt normerande effekt. Muktar-Landgren berättar om hur 

Malmö stad i sin profilbok som kom ut 2000 betonade vikten för varje aktör i konkurrens (det vill säga även 

kommunen) att profilera sig, något som tydligt vittnar om vilka målgrupper den förvaltningspolitiska 

övergången till ”ekonomistyrning” som den offentliga sektorn genomgått på senare decennier premierar. 

Såhär skriver Malmö stad: ”Profileringen innebär att identifiera och omvandla kärnvärden till 

konkurrensfördelar; att tydliggöra ett löfte till omvärlden. /…./Malmö stad har oändligt många målgrupper. 

Staden vänder sig till ’alla’. Profileringen kräver emellertid ett aktivt val av prioriterade målgrupper.”   Om 6

en stad ska göra sig läsbar för önskade investerare så måste kommunikationen avgränsas och prioritera 

identiteter. Detta sker, som på många andra platser även i Upplands Väsby där visionmålen är grundläggande 
för kommunikationsarbetet i kommunen. Och starkast i arbetet med kommunikationen är som vi ska se 
tillväxtmålet ”Ett växande Väsby”. Men vad händer när den utåtriktade kommunikationen alltmer kommer 

prägla den kommunikation som ska gå ut till kommunens befintliga invånare? Vad händer i spänningen 

mellan ”marknadsföring” och informationsunderlag för demokratiskt deltagande? När tillväxten blir styrande 

för platsens ansikte utåt är det många behov som faller bort. Men vad gror där istället? 
   
2. Om texten 

2.1 Görandet - estetikens roll, kollektiva spårsökningar och collage 
Den största delen av den här texten består av intervjuer och samtal som utgår ifrån det nämnda visuella 
material som producerats av Upplands Väsby kommun. Jag började med att prata med några av de 
tjänstepersoner som varit med och tagit fram bilderna för att sedan undersöka hur de tolkats av en 

målgruppen ungdomar. Under de veckor jag sedan befann mig i klasserna på Väsby nya gymnasium använde 

 Thörn Catharina, ur ”Gentrifiering”, red. Helena Holgersson och Catharina Thörn. 5

 Mukhtar-Landgren Dalia, Berättelser ur ”Stadsomvandlingsparlören”, red. SIFAV.  6
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jag mig, vid sidan av intervjuer, även av en konstnärlig workshopmetod. Detta i syfte att lättare närma oss 
materialet. Metoden kallas cut-up och är en syjunta i text och bild, utvecklad under några års tid i konstnärs- 
och studiegruppen SIFAV (Söderorts institut för andra visioner) som jag är en del av. Det är en metod för att, 
som jag beskrivit ovan, med alternativa sätt, tillgängliga för oss, förstå de förvandlingsprocesser som pågar i 
våra närområden. Såhär beskriver vi metoden på vår hemida:  

Den första cut up-workshopen vi höll var på Hyresgästföreningens lokal Vävstolen i Hökarängen våren 2013. Vi bjöd 

genom affischer och mail in för att klippa och klistra i stadens styrdokument, Vision 2030 och Söderortsvisionen, 

med en förhoppning om att kunna av- och omkoda ett språk som vid tidigare läsningar kändes svårt att greppa. 

Vi har senare gjort dessa workshops på andra platser och i andra rum, och då även tittat på de bilder som klär in 

stadsomvandlingar. Det har då fungerat som ett möjligt sätt att skapa agens i förhållande till annars färdiga bilder, 

liksom ett sätt att prata om bilder som i sin mängd och enhetlighet vi annars kan passera utan att notera. Klippandet 

och klistrandet blir ett möjligt sätt att omfördela i det, med situationisternas ord, givnas labyrint, och en påminnelse 

om att allt skapande sker i dialog och relation. Samtidigt som vi klipper isär så skapar vi också en djupare eller annan 

förståelse för det befintliga materialet. Under tiden vi ordnat cut up-workshops har vi flera gånger slagits av hur de 

förhåller sig till syjuntetraditionen, genom sättet att skapa andra rum och utforskandet av hur ett gemensamt görande 

påverkar samtalet.   7

Även det politiska och intellektuella kunskapsutbyte jag haft med SIFAV de senaste åren ligger till grund för 
mitt arbete. Det är i det kontinuerliga, långsiktiga och behovsdrivna arbetet som alternativa 

undersökningsmetoder har vuxit fram. Ur ett behov av att förstå hyreshöjningar och gentrifieringsprocesser 

samt för att frigöra oss från hur staden med makt och medel representeras har vi skapat metoder att perforera 
de bilder och ord som förmedlar hur de stadsdelar vi lever i blir till nya områden. Det är en av många 
metoder för att förstå vilka begär estetik kan skapa samt vilka politiska motiv som ligger bakom en 
vedertagen bildproduktion.  

Min förståelsen av estetikens roll i politiken bygger ursprungligen på filosofen Jacques Rancières 

argumentation. I sina texter undersöker han estetikens potential att utmana en given tankeregim. Han 
förklarar estetikens kraft som en förmåga att bryta med bestämda former för hur en framställer och 
sammanbinder människor och fenomen som i sin tur dikterar, vad han med Shoupenhauer kallar, 
”representationens värld”. Konsten kan finna nya former för presentation om den lämnar den metafysik som 
föregår formen, med andra ord det normativa representationssystemets lagar. Konsten - eller den estetiska 

handlingen - äger alltså en potential att omforma politikens regler för kropparnas presentation och kausala 

förbindelser. Rancière argumenterar för hur konstens främsta medel och material - i egenskap av just 
aktivitetsform som bearbetar den sinnliga upplevelsen - är dess diskursiva sammanhang. Det som händer 
runt det estetiska objektet som följd av aktiviteten. Med den systematik Rancière valt att kalla, ”delandet av 

det sinnliga” – dela på och dela upp - undersöker han kopplingen mellan den sinnliga världen och en idé om 

kunskapens regimer. Estetiken är för honom i första hand ”tankens verk” som besitter ”en förmåga att 

 sifav.org7
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överskrida dess vanliga regim” och bli något helt annat . I min användning är Rancières idéer ett handlande 8

som föregås och möjliggörs av en kunskap om estetiken. En kunskap som kan användas för att skapa en 
intrig för sinnena, en intrig som förmår visualisera ett alternativ till den ekonomiska och sociala logik vi 

lever i. Det handlar alltså om att praktisera alternativen, i kollektiv mobilisering, husockupationer, 

konstnärligt arbete, klippande och klistrande som ett skapandet av något annat. Styrkan i cut-upmetoden 

ligger också i detta. Genom skapandet frigörs tanken från den helhet som bilderna levererar. Via ett 

erövrande av den givna estetiska ordningen formas en ny diskurs och andra möjligheter tonar fram. Då vi 

börjar betrakta de här bilderna som sammansättningar av element (färger, former och symboler) så kan vi på 

ett djupare plan greppa hur de är en konstruktion av verkligheten. På så sätt kan estetiska metoder erbjuda en 

med Rancières ord ”utvidgad idé av tänkandet” som tillrättalagda bilder, frågor och förväntade svar inte kan. 

2.2 Skrivandet 

På så sätt ska också texten nedan läsas som ett resultat av en intrigskapande situation, inte som ett 

konstnärligt arbete i sig självt. Den konstnärliga undersökningsmetoden är inte ett ändamål, den är ett 
verktyg för att bryta med en dominerande diskurs. Texten är därför en rapport över den nya diskurs som 
under samtalen tonat fram. Det texten vill förmedla är vad bilder gör, vad de begär och hur skiftet till en 
alltmer marknadsinriktad kommuninformation påverkar med sin tysta baksida, sina oartikulerade politiska 

mål.  Skrivprocessen har drivits av att förstå hur den visuella delen av vår kultur påverkar den sociala sfären, 

någonting konsthistorikern WJT Mitchell försökt hitta tolkningsramar för, i synnerhet när det kommer till 

produktionen av olika rasstereotyper. I texten ”The lives and loves of images” hävdar han bilders anspråk, 

inverkan, begär och drift.  Han menar att vi inte ska fastna i att genom tolkning nå bildens “underliggande” 9

betydelse utan i stället se den som direkt medskapare av det sociala livet. Han menar att eftersom vi är fasta i 
ett förmodernt, nästan heligt förhållande till bilder som särskiljer dem från dess politiska inverkan. Tittar en 

dock på strategierna bakom blir det genast relevant att försöka förstå vad bilderna gör med oss, såhär skriver 

han:  

Every advertising executive knows that some images, to use trade jargon, ”have legs” – that is, they seem to have 

surprising capacity to generate new directions/…/as if they had an intelligence and purposiveness their own.   10

Mitt textcollage nedan består av samtal och intervjuer med 4 tjänstepersoner på Upplands Väsby kommuns 

kommunikationsenhet samt 24 elever på Väsby nya gymnasium. Till det har jag bildexempel från kampanjer 

och annonsbilagorna samt några av de collage som skapades utifrån dessa i klassrummet. På så sätt är även 

 Ranciere Jacques, ”Texter om politik och estetik”, red. Christina Kullberg, Jonas Magnusson, Sven-Olov 8

Wallenstein och Kim West.   

 Michell W.J.T, The lives and loves of images ur ”What do pictures want?”.  9

 Ibid, sid 31 10
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min bild beskuren och vinklad. Både när det kommer till den ojämna fördelningen mellan tjänstepersoner 

och invånare och i det begär och den vision som även min bild och mitt arbete givetvis har.   

3. Bilden av framtidens Väsby 

3.1 Visuella strategier på kommunen - en spänning mellan information och marknadsföring  

Det som utmärker tjänstepersonernas arbetsprocess är just spänningen mellan informations- och 

marknadsföringsstrategier. Även då det handlar om att informera medborgarna om kommunens verksamhet 

så är konkurrensen med reklamen i stadsrummet och i sociala medier ett av de stora problemen som 

identifieras när vi samtalar. Detta genomsyrar även resonemangen kring hur de ser på de målgrupper som ska 
fångas in av materialet. Inför medborgardialogskampanjen ”överkryssade platser” baserade tjänstepersonerna 

sin analys till stor del på det de benämnde som ”livsstilar” och livsskeden”. Bortom vardagens måsten och 

grundläggande behov skulle bilderna väcka tankar om vad en helst skulle vilja göra på sin fritid 20-30 år 

fram i tiden. Den här analysen baserar sig på en upplevd svårighet med att få människor intresserade av 

stadens utveckling. Dels för att det ligger så långt fram i tiden, dels för att det måste konkurrera med all 

annan reklam i stadsrummet. Speciellt svårt tycks det ha varit att få ungdomar intresserade. Som 

kommunikatören uttrycker det:  

För det är så mycket överallt så det är svårt att sticka ut. Sen finns det en känsla att det inte spelar någon roll vad man 

säger. De som är lättast det är ju pensionärer, dels har de tid...Ungdomar är ju svåra för de är så fokuserade på sig 

själva och sin nutid.   

Det är inte politiken eller vilken framtid som representeras i bilderna som problematiseras, snarare är det 
medborgarnas förmåga till engagemang som betvivlas. Den här inställningen påverkar även vilka strategier 

som används i bildproduktionen. Likt väl använda reklam- och marknadsföringsgrepp arbetar 

tjänstepersonerna medvetet med affekter, provokation och att försöka skapa nya drömmar. För den dåvarande 

kommunikationsdirektören handlade det om att få folk att reagera: 

Alltså så här, det är svårt att nå igenom, det är svårt att höras och synas och så där, och i och med att den kördes upp 

både på gator och torg men också i tidningen, framförallt kördes den i sociala medier och så där, så mitt, och det jag 

såg utav den, alltså reaktionen, det var att den fick gehör, alltså folk reagerade, en del reagerade naturligtvis som att, 

men vad fan nu har de väl fått hybris på kommunkontoret, vad är det frågan om liksom, ja men lite så va, och den, 

men den reaktionen tyckte ja var så här, ja men vad bra. 

Den här reaktionen var sen, i nästa steg, tänkt att få invånarna engagerade i stadspolitiken, det vill säga delta 
i medborgardialogen om översiktsplanen. Kommunikatören om det övergripande syftet med kampanjen: 
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Övergripande har varit ’vilket Väsby vill du leva i?’ Formulerat som en inbjudan eller uppmaning. Någonting som 

finns, alltså för att vidga vyerna och att man ska kunna tänka helt fritt. ’Vad som helst är möjligt så hur vill du ha 

det?! Det behöver inte vara såhär. Det kan va på helt andra sätt!’ 

De bilder som var tänkta att skapa detta utgjordes av turistattraktioner, semesterparadis eller 

professionaliserad kulturverksamhet, såsom operahuset i Sydney och Louvren i Paris. Urvalet baseras på vad 

tjänstepersonerna ansåg som attraktiva platser, turistattraktioner- och orter. Tanken med det var att 
medborgarna inte skulle fastna i detaljer kring hur utvecklingen skulle gå till, eller i en alltför realistisk bild 
av Väsby. Snarare skulle kampanjen trigga nya drömmar om vad Väsby skulle kunna vara för en plats. 
Projektledaren för medborgardialogen: 

Men det var lite våran tanke att det skulle vara så orealistiskt att man… Alltså hade vi bara satt in låt säga ett nytt 

kulturhus i Väsby som är mer realistiskt.. Eller vi har ju liksom en bild som är en skyline i New York och jag menar 

det är ju inte realistiskt att vi till 2040 skulle bygga massvis med skyskrapor! /…/ Tanken var väl att vi skulle vara så 

orealistiska som möjligt så en kommer fatta./…/Och det var därför vi tog operahuset till exempel för det är ju helt 

orealistiskt att vi skulle kunna ha det. Eller surfa i Kairo [badplatsen i Upplands Väsby]. Just för att få folk att haja till 

och få dem att tänka lite vidare än sin närmsta vardag om en säger./…/Alltså det är ju inte realistiskt att surfa där 

nere, så säger vi idag men så kanske vi inte säger om 25 år. 

Enligt den grafiska formgivaren skulle dessa positivt laddade bilder på andra platser generera  fria idéer om 

det framtida Väsby. Denna ursprungliga känsla skulle i sin tur göra det naturligt för de som tagit sig till 
dialogen, att diskutera basala behov och förutsättningar som krävs för att nå dit. Formgivaren: 

Vi har ju bara plockat ut grädden på moset. Vi har inte plockat ut en grupp elever som kommer från olika bakgrunder, 

olika etniciteter där alla har fått jättebra betyg, det är också ett jätteviktigt mål. Det har vi inte plockat fram, just för 

att … just då var det så känsligt att prata skola och det var ett projekt som hette ”Ett lärande Väsby” som löpte 

samtidigt så vi kunde inte inkräkta på det territoriet. Eller, alltså det var inte det en direkt tänker på när en tänker på 

en ÖP. Och vi har inte adresserat att äldreboenden håller på å bli finare, utan vi har plockat ut det finaste av det 

finaste och försökt bygga en känsla för det. Och får man en inspiration av det här, av gräddet på moset då kanske en 

kan komma ner och prata om det som känns så otroligt självklart att prata om. 

 Andra städer och platser är genomgående i kommunikationsarbetet och dessa förknippas nästan uteslutande 

med fritid och semester. Det är inte bara en plats, det är också ett besök, någonting nytt ska upplevas. I 

mycket ter det sig som den framtida platsen präglas av konsumtion. När jag ber samma tjänsteperson 
beskriva vad bilderna förmedlar är det ”semester”, ”sommar”, ”tropiskt” och ”härligt”. Hen understryker 
också att det inte har någonting alls med Väsby att göra utan att det snarare är en ”get-away” det handlar om. 
Skapandet av begär efter en annan plats hos befintliga invånare går i den här strategin hand i hand med att 
attrahera människor till Väsby.  
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3.2 Affekter och värden  
De känslor som till exempel en bild på New Yorks skyline enligt tjänstepersonerna ska framkalla beskrivs i 
termer av ”coolhet”, tankar på ”storstad”, ”positiva vibbar”, ”mångfald av utbud och människor”, 
”popularitet” med mera. Projektledaren för medborgardialogen beskriver förvandlingsresan från förort till 

småstad som ett trendskifte; det har ”blivit inne att tänka stad” och ”det ska vara blandad bebyggelse. Vi ska 

inte bygga på det sätt som vi gjort förut”. Men när vi diskuterar vidare så verkar trenden även för 

projektledaren ha sina politiska motiv, på sättet som den förknippas med den omvandlingsprocess New York 
genomgått:  

Och New York-bilden tror jag attraherar väldigt många. För det finns liksom någonting där för så himla många och de 

har ändrat sin image mycket där från de senaste 20 åren, nä mer, 30 kanske från att va mycket brott och att man 

känner sig otrygg till att där kan man gå och man känner sig trygg och det finns otroligt mycket och alla är välkomna 

och ja det finns någonting för alla tror jag och sen hade vi en som var Louvren, konstmuseet i Paris. Och det kanske 

inte attraherar alla ungdomar fast samtidigt kanske de har en koppling till det för att de har sett vad heter han 

då..filmerna. 

S (jag): Da Vinci Koden? 

Just de.
 
Bilderna betecknar en politisk process, och pa samma sätt har strategierna för att dra uppmärksamhet till sig, 
politiska motiv. Globala storstäder som förebilder och platskonsumtionen i fokus vittnar om ett behov av att 
sälja in en annan bild av Väsby, en som enligt tjänstepersonerna är mer attraktiv.  

I arbetet med att ta fram de annonsfinansierade bilagorna som bland annat dåvarande 
kommunikationsdirektören ansvarade för, var marknadsföringen av platsen utåt ett mer uttalat syfte. Arbetet 
med bilagorna hade föregåtts av en intern dialog där dåvarande kommundirektör och stadsbyggnadschef 
medverkat. Enligt den dåvarande kommunikationsdirektören utgjordes urvalet av befästa framgångar i 
kommunen. Till stor del verkar dessa ha handlat om utmärkelser och gjorda eller planerade byggprojekt. 
Hållbarhetspriset, kommunens näringslivsrakning och det stora samhällsbyggnadspriset som kommunen fått 

för den nya gymnasiebyggnaden, Messingen som tillkom då den gamla rivits, togs alla upp som exempel på 
hur kommunen skulle marknadsföra sig. Kommunikationsdirektören om urvalet:  

/…/sen har vi stadsbyggnadssidan och där har man ju jobbat med massor med olika ställen då, dels Väsby sjöstad 

var ju med ett tag, när man jobbade mycket med dialoger kring det, så det var med i en vända fram till 

folkomröstningen, sen kunde man ju liksom inte ha det med, därför att då vart det nej, men då hade vi ju 

fyrklövern till exempel som vi vann ju det här, ”quality innovation of the year", pris för och så där, och sen så 

hade vi miljöarbetet, som vi blev Sveriges nya bästa kommun för så, sen hade vi ju, innan dess så hade vi ju 

också Sveriges it-kommun, och vad vi hade jobbat med där, så att alla de där sakerna liksom, det var det, det var 

det vi stoppade i där, det var liksom lite så. 

Väsby sjöstad, ett projekt som senare inte blev av på grund av protester med påföljande folkomröstning, fick 
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fram tills dess att invånarna sagt sitt, agera som ett framgångsexempel i kommunikationsarbetet. Tittar en på 
den tänkta målgruppen för just annonsbilagorna som enligt samma person var investerare och byggare så blir 
detta mindre märkligt. Det huvudsakliga visionsmålet de arbetat med var enligt kommunikationsdirektören 
tillväxten, något som motiverar spridningen med Svenska Dagbladet. Dock resonerar det inte riktigt med det 

faktum att bilagorna också skulle fungera som information till kommuninvånarna, ett sätt att visa vad 

deras skattepengar går till. Det uppstår här ett glapp mellan kommunikationen av framtida bilder av Väsby 
och de befintliga invånarnas idéer om vad Väsby är, eller ska bli. Likaså hade det på de platser där 
förändringen inte blivit synlig i stadsrummet ännu, använts illustrationer och digitalt framtagna arkitektbilder 
för att visa vad som var på gång. För den dåvarande kommunikationsdirektören har den här förändringen, 
från att kommunen bara sysslat med information, till att i större utsträckning syssla med marknadsföring 
varit nödvändig för att få byggherrar att se potentialen i Väsby. Det har varit en nödvändigt för att kunna 
tävla med andra kommuner.   

3.3 Väsby vågar och gör - ett politiskt mål   

Ett annat visionsmål som enligt tjänstepersonerna varit betydande för valet av bildlig representation i både 

bilagorna och kampanjen var ”Väsby vågar och gör”. Beskrivet av tjänstepersonerna som en ”attitydsvision” 
och ett förhållningssätt viktig för den kreativa processen i framtagandet av materialet. Målet verkar dessutom 
ha haft en legitimerande funktion för tjänstepersonerna när det kommer till att använda 

marknadsföringsstrategier i arbetet. En slags tillåtelse att ”slå sig för bröstet” och visa upp Väsbys bästa 

sidor, visa att Väsby också är en plats attraktiv nog att flytta till. För annonsbilagorna var uppvisandet av 

Väsbys framgångar, främst riktat sig till investerare och byggherrar men för kampanjen ”överkryssade 
platser”, var målgruppen uteslutande befintliga invånare i kommunen. Trots detta finns här många likheter i 
strategi. När den grafiska formgivaren som arbetat med att ta fram bilderna för kampanjen ”överkryssade 

platser” ska förklara vad det kommunikativa budskapet i bilderna var så beskriver hen det som ”utveckling”. 

I Väsbys fall betyder detta att skapa något som är signifikant för platsen, något utomstående kan känna igen 
som Väsby, formgivaren: 

Jag skulle säga att det inte finns något som riktigt utmärker Väsby, som ’det där är Väsby!’. Jag tänker som i 

byggnader. Som det där är Väsby. Det är ju väldigt svårt för oss som marknadsför Väsby att inte ha något att ta 

på. Det är väldigt svårt att göra en siluettbild av Väsby. 

På frågan om inte det nybyggda huset Messingen som inrymmer alltifrån Väsby nya gymnasium, till 

sporthall, bibliotek, teater med mera, skulle kunna fungera som det, svarar hen: 

Ja alltså för oss är det det./…/Men om jag i Malmö skulle visa en siluettbild av Väsby så skulle ingen känna igen 

det. Jag kan inte säga att det är en brist men jag tycker att det är något vi BÖR sträva mot.  
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Utveckling är konkurrens, tillväxt och det andra visionsmålet ”Väsby vågar och gör”, legitimerar här att rikta 

blicken bort. För formgivaren handlar modet i visionsmålet om att kunna ”slänga upp en bild på New York 

och claima det som att vi också skulle kunna”. Att få friheten att testa med bilder på andra platser är 

grundläggande för marknadsföringsarbetet i kommunen vilket i sin tur, något en annan tjänsteperson också 
bekräftar, är direkt anknutet till tillväxtmålen. Precis som de annonsfinansierade bilagor som gick ut med 
Svenska dagbladet och till alla hushåll i Upplands Väsby, går dessa mål hand i hand. Det ena legitimerar 

medlen som hjälper till att nå det andra, tillväxten.  

  

Det här speglas också i måttet på framgång, såsom det står representerat i annonsbilagorna och i de ideala 

städer som pryder informationskampanjen ”överkryssade platser”. Som vi sett tidigare är utmärkelser och 
priser en viktig faktor som styr urvalet kommunen gör i det här materialet. En förskjutning, från sociala 

värden på platsen och för dess invånare, till en mer marknadsorienterad skala, där framgången mäts i 

uppmärksamhet och mängd. Denna förskjutning går igen i hur tjänstepersonerna beskriver kampanjens 

framgång när det gäller att nå målgruppen ungdomar. Det är inte en fråga om ifall rätt budskap nått fram på 
rätt sätt, snarare om folk reagerat. Formgivaren för kampanjen:  

Men vi fångade ju in målgruppen ungdomar, jag vet att det var ganska många, det blev ju en selfie-vägg där nere i 

pendelgången och det hade ju ingen av oss tänkt, vi hade ju inte lagt någon hashtag. Det stod alltid folk och tog 

kort där. 

Övriga tjänstepersoner uttryckte inte samma vurm för den här typen av respons men det är ändå intressant att 

reflektera över formgivarens makt över bilden och kampanjens utformande i förhållande till den här 

inställningen. Att bilderna registrerades och i någon mån användes blir måttet på en lyckad kampanj, inte om 

informationen gick fram eller hur den gjorde det. Marknadsföringen som sådan står här i förgrunden, vilken 

hen också bekräftade när hen pratade om vad Väsby saknar. Då handlade det om riktmärken, siluettbilder 

och profilering, inte främst social service och problemlösning baserad på sociala behov. Fastän detta bara är 

en tjänsteperson så får det ganska stora konsekvenser för hur kommunen speglar sin verksamhet, med vilka 

metoder de gör det och utifrån vilka problemformuleringar. För vad händer när en applicerar en 

marknadsföringsstratergi som ska producera nya begär, ”utan att fastna i detaljer”, på en kampanj med syfte 

att upplysa invånare om en medborgardialog. En medborgardialog där det är tänkt att spånas fritt kring vilket 
Väsby en vill leva i om 20-30 år? Vad innebär den här glidningen, från det informativa uppdraget till en 
marknadsanpassad kommunikation, för den som redan bor på platsen jfråga? Den som i fallet med 

kampanjen ”överkryssade platser” också var en av de huvudsakliga målgrupperna. Och vad skapas det för 

föreställningar om politiken när informationen om kommunens arbete enbart berättar om en nischad 
framgångssaga för en viss socioekonomisk grupp? 
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4. Klassrummet på Väsby Nya gymnasium - utvecklingens tysta baksida  

Vi har klippt och klistrat i bilagorna och kampanjen under drygt åtta lektionstillfällen. Jag och bildläraren 
Lina Ottilia Karlsson går mellan borden och samtalar med eleverna om alltifrån deras personliga minnen av 
att växa upp i Väsby till reklamens stereotyper och politikernas makt. Det är ett engagerat rum och även då 
det vid första lektionstillfället tedde sig ganska märkligt för många är de flesta nu helt självgående i sin 
collageproduktion. Den här dagen  börjar jag intervjua eleverna parvis om bilderna. Vi pratar både om det 
material de fick att jobba med - annonsbilagorna och medborgardialogskampanjen ”överkryssade platser” - 
och de collage de själva skapat utifrån dessa. Samtalet börjar i vad de tror att kommunen velat förmedla med 

bilderna. Även då de allra flesta inte sett bilderna när de var aktuella och i sin tänkta kontext, så verkar det 

syfte som tjänstepersonerna beskriver ha gått fram. ”The sky is the limit. Att ingenting är omöjligt, vare sig 
det kreativa eller affärsmässiga”, förklarar en elev. Hens klasskamrat fyller i och menar att bilderna ”för 
vissa kan vara inspirerande. Att man får upp en idé”. En annan elev: ”Kampanjerna beskriver hur Väsby 

försöker tänka kring framtiden”. Det verkar inte heller ha gått dem förbi att det är en stor förändring som sker 

i Väsby just nu, inte heller att det handlar om att bygga om, rusta upp och bygga nytt. Tydligast märks 
förändringen i annonsbilagornas bild- och formspråk med rubriker som ”Om förvandlingsresan Från förort 

till småstad” och reportage och bilder på framtida byggprojekt. Men många av eleverna skönjer även tecken 

på stora omvandlingar i kampanjen inför medborgardialogen. Snarare än att tolkas som en inbjudan till ett 

demokratiskt samtal om dessa förändringar förstås bilderna som tecken på att de här förändringarna redan är 

igång. Denna förståelse baseras på vad bilderna sorteras som. Många av eleverna tolkar dem som reklam för 

något som går att konsumera och ser inga direkta skillnader mellan kampanjens syfte och annonsbilagornas. 

De innehåller båda objekt, som i sin tur appellerar till en annan målgrupp, en som kan konsumera platsen. 

Det är också ett av skälen till att det är svårt för eleverna att identifiera kampanjen som en inbjudan till ett 
samtal där deras egna åsikter hörs. Detta trots att syftet med marknadsföringsstrategin som använts i 

kampanjen ”överkryssade platser” - att väcka idéer hos invånarna - verkar ha gått fram. Men för många av 

eleverna är det inte samma sak som budskapet bilderna förmedlar. För den här gruppen säger bilderna 
någonting helt annat. I förhållande till vetskapen om att de själva är en av de tilltänkta målgrupperna  
beskriver några av eleverna kampanjstrategin som ”oseriös”, ”vilseledande” och ”orealistisk”. Dock triggade 

detta ett behov hos vissa att försöka förstå vilken målgrupp bilderna var tänka för och därtill motiven bakom.  

Från att ha pratat om bilderna med en viss distans och ointresse väcktes under cut-upworkshopen undringar 
om vad bilderna begärde, vad de var tänkta att skapa, och för vem. Vems Väsby förmedlas här? Och vad var 

motiven bakom att presentera platsen på det här sättet? En elev tolkade kampanjstrategin som ett sätt för 

kommunen ”att söka stöd för Väsbys ombyggnad/…/Ett försök att vinna stöd hos Väsbyborna genom att 
försöka övertyga dom att Väsby kan bli något annat är en ’stockholmsförort’”.  

4.1 Den ”rätta” medborgaren  

För många förmedlade bilderna och språket en redan påbörjad process och därtill en på förhand given idé om 

vad Väsby skulle bli, också en färdig idé om vad som ryms i idén om Väsbys  utveckling. När vi pratade om 

rubriken ”Om förvandlingsresan Från förort till småstad” blev det tydligt: 
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Väsby är ju också en ort. Eller ja förort som de kallar det här. Och de tänker framtid då är det väl dit de vill röra sig. 

Man märker på kampanjen och allt det där det är det de är desperata inför. Det är så de ser utveckling och 

förändring./…/de tänker kanske att förort inte känns tryggt eller det är för mycket kriminalitet, småstad kanske är 

lite finare.   

Det verkar inte ha undgått eleverna vad som ligger i begreppen, att det handlar om att göra platsen tryggare 
och finare, och att, likt New Yorks framgångssaga, rensa upp och rensa bort oönskade element. Däremot 

kommer den här insikten med negativa associationer för många elever, baserat på tidigare erfarenheter och 

för dem kända fall. En av eleverna påtalar vikten av att acceptera Väsby såsom förort. Inte ordet i sig men 
däremot fördelarna med att platsen inte är en stad.  

När jag hör [ordet förort] så tänker jag att det är en plats där man hör hemma. För att va uppväxt i en förort det är 

inte samma sak som att va uppväxt i en storstad. För där är man mer individualiserad, mer självständig. Här har man 

ju sammankopplingen. När jag hör förort då tänker jag kulturhuset, där ungdomarna blev till en kommun. Där alla 

kände varandra. Och när man gör det till en stad då är det som att man försöker gå bort ifrån sammanhållningen och 

pusha oss bort ifrån varandra .  

 Det här gör det mer begripligt varför den här gruppen inte uppfattade kampanjen som en invit till ett 
demokratiskt samtal. Tolkningen av vad som är signifikant för en plats, eller bör vara det, går brett isär 
mellan tjänstepersonernas och elevernas beskrivningar. Detta får även ytterligare konsekvenser. Vikten av 

att få definiera det egna verka spela stor roll för eleverna. Den utveckling tjänstepersonerna vill se och som 

förmedlas via bilderna signalerar uteslutning och en känsla av att inte vara tilltalad eller tillfrågad. Således 
kan vi konstatera att den förändring som Väsby med många kommuner just nu genomgår - och de 

visionsmål den följer - inte alls är en ”naturlig” eller självklar  utveckling för alla. Och den här konflikten 

gör sig tydlig i kommunikationsmaterialets fokus på tilltal och målgrupper, i spänningen mellan 

marknadsföringen utåt och informationen till befintliga medborgare i kommunen. Det som för en viss grupp 
invånare är Väsby idag, förbises i materialet och berättar för dem snarare om de negativa följder som den 

här definitionen av utveckling kommer få för dem. Samtalet fortsätter: 

Elev A: Man behöver inte behålla ”förorten” men det är ju något som är. Man borde isåfall satsa mer på något vi är, 

att det finns sammanhållning här. Att vi känner varandra. Det signalerar ju till oss att Väsby inte är bra. Att det ska 

bli någonting annat.  

Elev B: Mediabilden är ju negativ av förorten så det är ju någonting dåligt såklart. Men det blir ju sämre av att man 

skäms över den.  

Två andra elever i klassen: 

Elev C: De försöker liksom visa att invandrarna kommer försvinna från Upplands Väsby, eller vad de nu tänker är 

Upplands Väsby, och det kommer istället in familjer, alltså svenska familjer och bor där och har det tryggare. Jag 

förstår ju själv att de kanske vill bli av med invandrarna.  
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Bildläraren: Vad tänker ni på när ni hör ”förort”? 

Elev D: Väsby är kanske inte en förort på det sättet, eller ja, det finns blandade människor som bor här så på det 

sättet. För vissa människor kanske det framstår som en förort men jag tänker det är en bra stad. Och varför man 

kanske vill ta bort det här förort och göra det till en stad är väl kanske för att finare människor ska komma in å så.  

S: För att förort har en negativ klang eller? 

Elev C: Precis, för att få bort det, förort. Det är såhär lite ’Rinkebyaktigt’.. 

Elev D: Jag vet själv att där min syster jobbar, så fick de en kille som bor i Rinkeby och bara för det så fick han inte 

jobbet. Det beror på vart man bor.  

Elev C: Man kanske vill ta bort känslan av att Väsby är negativt och istället skapa känslan man får när någon säger 

”stureplan”. Extra fint. 

En elev har förmedlat detta i sitt collage. Utifrån bilderna i tidningarna och kampanjen vill hen visa på den 

mångfald av människor som finns i Väsby. Såhär skriver hen om bilden:  

Här har jag försökt dela upp min bild och visa på en slags karta att det finns blandade etniciteter i Väsby och olika 

sorts människor i samhället 

men man har ändå försökt 

fokusera på det vita, lite 

”finare” människor. Och få 
bort det blandade, Väsby är 

blandat här finns alla 

möjliga, kurder, turkar, 

eritreaner, svenskar, överallt. 

Och det känner jag inte att 

det finns i de här bilderna, 

att man vill visa det. Okej, 

att man vill visa framtiden, 

men var är den riktiga 

befolkningen. Vart finns 

dom? Och det har jag 

försökt förmedla i min 

rubrik här. 

I förhållande till anledningen som tjänstepersonerna på kommunen gav till användningen av New York i 
kampanjen, blir den här iakttagelsen extra intressant. Med sin mångfald av människor och olika kulturer 
förmedlar New York en positiva känsla för många, enligt projektledaren. En blandad stad är ett ideal men likt  

synen på vad som bör förbättras, hur staden ska utvecklas, eller vad som är tryggt, är också denna syn på 
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blandning gravt beskuren. För den här eleven, förmedlade representationen av det nya, att den befintliga 

blandningen inte är den önskvärda. Det bilderna inte visar gör sig ändå tydlig i sin frånvaro, som en tyst 

baksida. Ytterligare en elev påpekar detta: 

Jag tänker att det verkar som att det ska vara ”fint”, det ska vara ”propert”. Alltså det finns ju problemområden i 

Väsby som det finns överallt och dom försöker på nått sätt glömma bort det och putta det åt sidan. Jag tänkte 

mycket på rasism också för det är väldigt liksom mycket ”svensk-liknande” människor på bilderna. Nu är det ju 

svårt att säga vad som är svenskt i dagsläget men till synes vita människor. Jag hittade nån på bilderna som verka 

ha asiatiskt ursprung men det var också en bild som var tagen i Hongkong eller vad det var. Och det va ett sätt 

för dom att visa att ”vi är mångkulturella” men då har de inte använt sig av det som finns här utan något helt 

annat. Så jag tänkte mycket på det, att det ska va till synes ”vita människor” som ska vara glada och propra och 

lite mer överklass-liknande./…/Är man högt uppsatt kanske man tänker ’yeah, vad coolt att Väsby ska bli bättre’ 

men om man är underklass, på samhällets botten då kanske man bara ’Va, vad händer?! Kommer de glömma 

bort mig nu?’ (Collage 5 elev?) 

En annan elev instämmer: ”Ja och känner sig bortstött liksom. Vart ska man ta vägen?” 

4.2 Bortträngning 

 En elev: Alltså jag tycker man kan se det om man kollar på hur de bygger om och kanske om man jobbar med de 

här sakerna så ser en planerna på att göra om och göra mer flashigt. Men som ungdom och bland de jag umgås med 

så märks det inte. Men när man tittar på detta [syftar till bilderna] och pratar med folk så märker man att de vill få 

bort människor med utländsk bakgrund och som inte har det så bra ekonomiskt så att folk med högre utbildning kan 

göra det mer attraktivt för andra att komma hit också. Så lite har jag känt det, ganska långsiktigt. 

Bilderna väcker egentligen inte någonting nytt för de elever som jag pratat med. Snarare bekräftar de 
samhälleliga processer, liknande de många redan har erfarenhet av.  Bilderna betecknar ett händelseförlopp, 
inte sällan med utgången att folk kommer behöva flytta: 

Elev A: Jag känner det lite jobbigt för det kommer ju kanske finnas folk som inte har råd att bo i de nya 

byggnaderna och då får bo ute på gatan.  

Elev B: Ett exempel är ju Dragonvägen. Då tvingas folk som inte längre har råd att bo kvar flytta till sämre, 

mindre boende då.  

S: I och med renoveringarna? 

Elev A: Precis 

Elev B: I Märsta på den gatan där jag bodde va hyran väldigt bra och många kunde ändå bo bra men sen 

renovera de och då tvingades folk flytta till andra billigare lägenheter.  
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Elev A: Menar du att just nu är Väsby ganska fokuserad på den målgruppen som bor här men om man vill göra 

det som NY då kanske man vill att människor som jobbar med fashion och högstatusjobb ska komma in i det 

samhället och då är det synd att människor med lägre utbildning, som inte har den ekonomin eller standarden 

måste flytta.  

Elev B: Precis. Alltså blir det såhär så känns det omöjligt för invandrare att bo på såna här ställen, det kommer 

bli fler som är ute på gatan och sover. Och många barn som kommer va ute på gatan.  

Elev A: De vill liksom ha in ’bra’ människor med hög utbildning och status för att kunna bo i ett sånt här 

samhälle [pekar på bilderna]. För det ser ganska flashigt ut, bra människor. 

En annan elev uttrycker det såhär: 

Jag får också en känsla när jag tittar på hans bilder [en klasskamrats collage] och sen också mina att på nått sätt 

så vill man ta Väsby till en nivå där man vill utrota den här befolkningen som har det lite sämre ekonomiskt och 

få in folk med bättre utbildning för att Väsby ska kunna utvecklas till det här. Och på något sätt känns det lite 

tragiskt för mig som kommer från en icke-akademisk familj att shit, de vill få bort såna som mig och ta in andra 

individer som kan förbättra samhället bättre än vad jag kan eller vad min familj kan. Det känns ändå lite halvsurt. 

För det är den känslan jag får av den här reklamen och kampanjen. Men det är ju bra med framtida planer, man 

ska alltid sträva mot stjärnorna för att få det bättre och nå nya resultat men man kanske kan göra det på ett 

annorlunda sätt, att förbättra skolan, se till att folk får jobb och sen kanske man kan utveckla vidare. För det är ju 

fint det är bra, jag kan tänka mig att de tjänar pengar på det men man kanske ska tänka på individerna som finns i 

samhället också och inte bara ta in nya.   

På ett liknande sätt drar en elev slutsatsen att de ideal som bilderna uppvisar kommer kräva kostsamma 

renoveringar, vilket i sin tur kommer leda till att många tvingas flytta. Ett resonemang som grundar sig i hens 
erfarenheter från bland annat Kista. Där fick familjen flytta efter att deras lägenhet renoverats och hyran 
höjts kraftigt. Jämförelsen med globala storstäder förmedlar för många i klasserna en direkt oro. Återigen  
råder det ingen osäkerhet kring vad kommunen försökt förmedla med användningen av dessa bilder, paroller 

som ”Från förort till småstad” eller vad det syftas på när det pratas ”trygghet”. Däremot talar eleverna hela 

tiden om ordet såsom någon annans, att det handlar om kommunens föreställning om vad trygghet är, inte 

deras. Sig själva pratar de om i motsats till de ”bra” och ”finare” personer som kommunen vill ska flytta in. 

För en elev är förändring som sådan synonymt med någonting dåligt. I sitt collage har hen bilder hen känner 

igen sig i vid sidan av rubriker som ”En gång Väsbybo…” och ”Väsby förort”. Hen beskriver tanken med 

collaget såhär:  

Det här är ett väldigt personligt collage. Jag har bott här hela mitt liv och här är de platser jag flyttat runt mellan. Infracity, radhus och 

sen lägenhet. Så det är liksom de platser jag varit på. Alltså jag vill inte ha förändring, jag vill att det ska va som det är, jag hatar 

förändring.  
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”Väsby förort” har hen skrivit på collaget för att förmedla att Väsby för henom är en förort och ska förbli 

det. Hen förklarar sin känsla med ett portugisiskt ord 
”saudade”, som i korta drag betyder saknad av något eller 
någon. Hen fortsätter: 

Jag har valt texter som symboliserar var jag kommer ifrån. ”En gång 

väsbybo, alltid väsbybo”- symboliserar vad jag känner för den här förorten. 

Jag ville göra något som jag håller kärt som väsbybo.   

4.3 Jämförelsens logik och konsekvenser 
Likt hur reklamen skapar begär som inverkar på självkänslan 

hos den för vilken objektet är ouppnåeligt, så får det som är 

tänkt som en informationskampanj till medborgarna, en 
liknande effekt då den använder en liknande logik. 
Informationen bör därför inte betraktas som enbart 

information. I och med likheterna i bildspråket tjänar både kampanjen ”överkryssade platser” och 

annonsbilagorna ett dubbelt syfte; att sälja platsen till utomstående å ena sidan och en bild av att kommunen 

är aktiv till medborgarna å den andra. Men detta dubbla tilltal medför vissa konsekvenser för de som inte 

kan, eller har tänkt konsumera den plats de redan bor på. Jämförelsen med det som är populärt på den 
globala fastighetsmarknaden förändrar också inställningen hos de befintliga invånarna. Inte minst till sig 
själva. Från en av elevintervjuerna: 

 Alltså om man tänker på saker, typ bilar och så då kanske folk kan jämföra sig, typ ”jag har bättre bil än han” eller 

tvärtom. Men när det gäller städer så tycker jag inte man ska jämföra sig men varandra. För det är ändå platsen där 

du bor, platsen där du känner dig hemma.  

S: Vad händer om en jämför sig då, menar du?  

 Men då kanske man känner att staden inte räcker till längre, eller att platsen där du bor inte räcker till längre och 

man vill ha mer och mer. Och det är det känslan dom (kampanjen) försöker förmedla ’Storstäder, storstäder’ och om 

du frågar de flesta om de skulle vilja bo på landsbygden eller storstaden så skulle de flesta säga storstaden direkt. 

Storstaden kanske kan jämföras med en lyxig bil, det är mer eftersträvansvärt nu och det får dig kanske att hata din 

gamla bil, vilket är din gamla kommun./…/ I och med att världen har blivit mer…alltså folk tävlar med varandra 

mycket mer. Förut tänkte folk på gemensamheten lite mer, de hjälpte varandra lite mer men nu är det mer 

individualiserat. Folk vill nå toppen själva, istället för att nå den med andra.  

S: Ja och det är lite stressande också.  
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 Ja precis, alla vill så mycket. Det gör något med ens syn på livet. Jag tycker kanske de borde ha kampanjer som får 

en att uppskatta platsen man bor på istället för att jämföra den så man känner sig lugn och känner ’men det här är en 

bra plats’ för det skulle locka människor, tror jag. Och då skulle man känna större engagemang för platsen man bor 

på./…/Ja direkt när jag såg de här så tänkte jag att Väsby inte hade något att va stolt för. Och försökte jämföra sig 

med andra. Alltså de kunde ju skriva ”Kairo, en badplats som ingen annan” istället för att jämföra det med Barbados 

eller vad det nu är. Eller va stolta över, som blåa bron som många tycker om. Men nu känns det som vi inte har 

något originellt.   

Här ser vi hur bilderna förstås som skapare av begär. Någonting som direkt påverkar inställningen till det 

som idag utgör platsen och som för många elever jag pratat med också utgör en del av dem själva. En elev 

beskriver sitt collage såhär:

Jag ville också förmedla hatet som såna här kampanjer bygger upp mot min förort när de jämför med andra platser. Det får egentligen 

mig att vilja flytta till andra platser, exempelvis de som Väsby jämförs med. De får Väsby att framstå som en underutvecklad plats, 

som försöker att bli något det inte är och försöker tvinga sina invånare att bli något de inte är.   

 

S: Varför har du valt de texter du valt? 

För att de jämför Väsby med andra platser och 

attraktioner. Väsby-skyline istället för New 

York. Jag blev upprörd av det för den 

jämförelsen får Väsby att framstå som något 

sämre, en ort utan något originellt./…/Så som 

jag ser det så är de lite desperata i att visa att 

Väsby är mer av en stad, de skäms ju för 

namnet ”förort” och vill framhäva ”staden” 
som man ser när de jämför med New York eller 

andra storstäder. Jag känner att det får Väsby att 

skämmas för vad det är. /…/Får direkt en känsla 

av falskhet och propaganda. På grund av att de 

jämfört förorten med stora städer och 

attraktioner. Detta gav mig direkt en känsla av 

att Väsby inte har något originellt. Det som 

visas har ingenting med vårt Väsby att göra.   

  
En kan här fundera över vad en förlorad kärlek för sin hemort får för konsekvenser för de demokratiprojekt 
som till exempel medborgardialog kan räknas till. Hur är det tänkt att skapa delaktighet och engagemang om 
det som är inte upplevs som värdefullt? Hur skapar en lokalt engagemang för en politik som samtidigt säger 
att Väsby, och därtill dess invånare, till varje pris måste förändras för att likna stora globala kapitalstäder?  
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4.4 Förtroendet för partipolitiken 
Några av eleverna på VNG gjorde en koppling mellan kommunens kommunikativa strategier och 

kommunens prioriteringar. Mellan det ”desperata” behovet av att framhäva kommunens framgångar och de 

försämringar de själva upplevt i Väsby, främst när det kommer till skolan: 

 För mig är det två olika prioriteringar. Dom lägger pengar på att få bort förorten och göra stad men att man inte 

prioriterar skolan och vi som ändå är framtiden och samhällets hopp. De som får samhället att gå runt. För blir 

skolan bra så kommer det ändra på ungdomarna sätt och leva också. Och då kanske inte förorten blir lika 

skrämmande som den är nu. För Väsby kanske inte har så bra rykte. 

Hen fortsätter att prata om det nya gymnasiet som ett tecken på en fokus-förskjutning i politiken:  

 De har satsat bara på utseendet, inte så mycket på lärandet. Det är ju en IT-skola osv. Det säger alla. Och dom 

har inte tillgång till vikarie, är någon borta så blir det inställt. Även om en lärare fått flera varningar så blir den 

kvar för det finns ingen som kan ersätta. Ingen dras hit.  

Hens klasskamrat fortsätter resonemanget: 

 Och ingen vill ju bli lärare så egentligen borde de höja lönerna för dom.  

Även några av de tjänstepersoner jag pratat med påtalar att skolans innehåll inte prioriterades lika mycket 

som själva byggnaden. Däremot verkar den insikten inte stå i vägen för att marknadsföra skolan som en 

framgång i kommunen. Då byggnaden vann pris fanns det också någonting mätbart att visa fram. En elev har 

i sitt collage tagit med rubriken ”En av Sveriges miljöbästa kommuner”, som finns med i både annonsbilagan 
från 2012 och 2014. Såhär beskriver hen valet:  

Tog med ’bästa miljökommun’ för jag känner ett obehag 

när de alltid var tvungna att nämna det. ’Vi är bäst på 
det här och det här.’ Det borde vara självklart, inte 

någonting man måste skryta med. De borde alltid jobba 

med det istället. Det är kanske bra men det känns 

obehagligt, som om de vill locka kunder. Att de måste 

skryta med det liksom.   

I collaget har hen även gestaltat en konflikt 

mellan det ”gamla” Väsby och det nya, det 

moderna. Såhär beskriver hen valet: 
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Min bild beskriver en negativ modernisering utifrån mitt perspektiv av upplands Väsby och detta beskrivs genom 

ironi och ord tagna ur kontext. Jag ville bara visa att det finns något bakom det fina och nya som visas. Att det 

finns något bra med det gamla. NY är den nya rollen, att det här är det är såhär vill vi att att Väsby ska se ut. Men 

de här gamla husen (Fyrklövern) tycker jag också ser bra ut och det tycker jag glöms bort. Många här tycker ju att 

det nya är dåligt och gillar Dragonvägen och så och då försöker jag förmedla det.   

Jag frågar två elever som bott i Väsby hela sina liv om de känner igen sig i bilderna. Det gör de inte och likt 

vi sett tidigare så verkar den snabba omvandlingen av området försvåra identifikationen med förändringarna. 

Detta leder i sin tur till starkare identifikation med ”det gamla”. Mycket eftersom de känner sig uteslutna från 
processen. Jag frågar vad de tycker är bra med Väsby:  

Elev A: Det gamla. Dragonvägen. Men nu ska de göra om och det är uppenbart att de vill att andra ska flytta in, 

rikare.  

Elev B: Istället för att förnya borde de göra vid det som finns, laga och rusta. Och sen göra förändringar för 

individerna. Satsa på fritidsgårdar, så ungdomar har saker att göra.  

Elev A: Och nu ska Smedbyskolan som de säger är dålig lägga ner och göras om till privatskola och skickar ut 

alla problembarn till andra problemskolor så de blir sämre. Finns inga kommunala skolor. IV fick ju inte vara 

här först, de va inte fina nog. Men nu har de inte så många lediga lokaler så nu fick de flytta in här. Och det blir 

såklart trångt. Och dom vill att de ska lära sig svenska på tre veckor. Jag blir bara så arg. 

Det är många av eleverna gör liknande kopplingar mellan de storslagna förnyelseprojekten, såsom de gör sig 
synliga i stadsrummet, och förändrade prioriteringar i politiken. Ju mer vi klipper, klistrar och bekantar oss 
med bildmaterialet, desto starkare åsikter kommer fram. En elev kallar bilderna för ett stort bedrägeri, en 
annan menar att det bilderna främst säger är ”hur mycket strunt politikerna pratar och hur mycket de lovar 

som de inte kan hålla”. Två andra elever resonerar kring vad deras skepsis inför bildmaterialet och den 

förändringsresa det marknadsför handlar om:  

Elev A: Jag kände att de körde på lite för stort när de tog och jämförde med för stora platser. 

Elev B: De borde jämfört med kanske Göteborg. 

Elev A: Ja men något mer relaterat. Så man inte vet att det inte kommer fungera, något som ligger mer nära så man 

tror på att det kan bli en förändring. Bilderna drar ju ens intresse och så kanske en får höga förhoppningar men sen 

blir man besviken. 

En av de elever jag intervjuade kommer med en dubbel blick in i samtalet. Hen kommer inte från Väsby men 
har gått sina tre gymnasieår på skolan.   

Jag kommer inte härifrån. Så jag har ju också lite en syn utifrån också. Och synen utifrån är ju inte alls positiv på 
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Väsby. Min pappa har alltid sagt att det är dåligt och det är kriminalitet och allt sånt. Och det är också så, kanske 

inte mer än på andra platser men det finns massa problem här och den här reklamen får det att låta som en 

drömvärld. Bara för att de fixar allt det här och det kommer in nya människor så ska kriminaliteten försvinna, 

dom får det att låta som en lösning på alla problem som vi har i Väsby. Ett kulturhus är inte lösningen på till 
exempel drogproblemen som är extremt stora, det är mycket våld. Och hur ska de lösa det?  

Det gör man inte genom att bygga ett nytt hus. 

/…/Istället för att ta det som finns i Väsby och göra det bättre så tar de saker från andra ställen 

och försöker göra om Väsby till något det inte är. Och visst, det är väl en fin vision å så där men det är inte 

rättvist mot dom som är här nu. Jag menar, var ska dom ta vägen när de inte passar in i det samhället som dom 

försöker skapa liksom.   

I hens collage är det människorna som är i fokus, politiker, tjänstepersoner och andra som hen hittat i 
annonsbilagorna, såhär beskriver hen sin arbetsprocess:  

Först började jag med det här ’Vi tror på Väsby, 
inte Väsbyborna’.  
Att de har väldigt mycket idéer och visioner om 
Väsby men inte om de människor som bor här 
nu. Utan det är mer fokus på vilka som ska 
komma hit och vad de ska göra sen, i 
framtiden. Och så tänkte jag mycket på hur 
mycket Väsbyborna egentligen fått vara med 
och bestämma om deras visioner. Så då tänkte 
jag att ’Vision 2040 tar fasta på 
kommundirektörens idéer och tankar’ istället för 
Väsbybornas idéer och tankar. Och sen satte jag 
alla politiker och allt som kopplades till de här 
idéerna och tankarna runtom. För jag tänkte, 
dom är liksom som en klunga, det är dom. Och 
det var intressant när jag hittade den här bilden 
med killen som pekade och då ville jag göra så 
att det här som han pekar på var deras vision på 
ett rosa moln. Så satte jag sloganen ”Great 
place, proud people” (slogan från 
annonsbilagorna) för det är det här de vill ha. 
Som de vill ha sen. Dom försöker förenkla det 
för mycket tror jag och det finns mycket 
problem som man måste ta tag i först tror jag. 
Jag såg liksom att han va en viktig person och 
som han pekar: ”det är det här vi vill ha 
liksom”. /../ Och sen ville jag ha en bakgrund 
så tog jag rosa moln för jag tycker deras vision 
svävar på rosa moln. 

Att visa på skillnader och motsättningar mellan grupper med olika förutsättningar tillhör ett av de vanligare 

grepp som eleverna använde i när de skulle skapa sina egna bilder. Det verkar ha varit avståndet mellan 
drömmar och verklighet, mellan inflytande och maktlöshet och mellan olika människors förutsättningar som 
varit det viktigaste att förmedla. Stora förändringsprojekt med beslutsprocesser som upplevs otillgängliga 
och inte minst oförankrade hos befintliga invånare skapar inte bara rädsla och oro för att bli satt på gatan, 
utan även just det som SKL kallar för sjunkande delaktighet och lågt valdeltagande. Är inte politiken 
relevant för folket, kanske en inte kan förvänta sig något engagemang.     
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Jag frågar en av de elever som under lektionerna klurat en hel del kring bildernas begär vad hen skulle vilja 
se istället? Hen svarar mig: 

Det verkliga Väsby. Där de visar problemen i Väsby och där de diskuterar hur dessa problem ska hanteras. Jag vill se 

det dåliga utan att det blir övertäckt av propaganda och oviktiga nyheter. Ett Väsby som är stolt utan att de måste 

täcka över med propaganda.  

5. Avslutande reflektioner 

Som vi sett i samtalen ovan så handlar det inte om att förändring i sig är någonting fel. Det är många av 
eleverna som till och med säger rakt ut att det finns en hel del att ta i tu med i Väsby, inte minst när det 
kommer till skolan och ungdomars vardag. Den diskurs som skapas i klassrummet tar istället fasta på vad 
som av kommunpolitikerna  prioriteras och därmed vem som tjänar på det. Genom att undersöka bildernas 
tilltal har en annan sida av dem uppenbarat sig. Den sida som visar vad som inte sägs, och den sida som visar 
vad som händer samtidigt. 

I bilderna och i ungdomarnas tolkningar kan vi spåra en samtidshistoria. Att marknadsföra kommunen har 

inte alltid varit där. Sedan New public management blev synonymt med offentlig styrning, så har fokus 

hamnat på att attrahera grupper som kan öka skatteunderlaget i kommunen. Och så länge det är det bärande 

visionsmålet så ter det sig ganska rationellt att också locka med önskade gruppers boendedrömmar. Vad som 

inte ter sig lika självklart, eller för den delen socialt hållbart är den baksida dessa gester har. Det vill säga vad 

denna egentligen smala dröm kommunicerar till de vars prioriterade dröm inte är att flytta till kommunen. 

Alltså de människor som redan bor där. För, som vi sett, så medför det konsekvenser för kommunikationen 

mellan politiken och invånaren, något vi kan spåra i den målgruppsprioritering- och den 
utvecklingsdefinition som är grundläggande för kommunens konkurrenskraft. Oavsett om de tjänstepersoner 

som jobbar med marknadsföringen på är medvetna om detta eller inte, så är det så djupt rotat i de styrande 

tillväxtvisionerna att det också genomsyrar de estetiska valen. Dessa ting går inte att separera. 

Som Muktar-Landgren också poängterar, så kräver ett framgångsrikt stadsvarumärke en enhetlighet. Något 

som, hur mycket en kommun än vill se sitt arbete som demokratiskt och inkluderande, förutsätter 
exkludering. Den breda användningen av New York som måttet på framgång och därmed mål säger oss att 
detta ideal gäller oavsett specifika behov eller samhällsklass. Vi alla ska sträva efter att bli som dem. Men 
den förgivettagna attraktionskraften som New York sägs inneha överskuggar på samma gång de politiska 
incitamenten. I sin studie av urbana omvandlingsprojekt skriver Gillian Rose, Monica Degen och Clare 
Melhuish om hur  visualiseringar av urbana omvandlingsprocesser lockar till sig investerare. De menar att  
det mest centrala elementet i dessa bilder är atmosfären som de förmedlar. Bilderna ska skapa en  
”tillfredsställande helhet” hos betraktaren för att i sin tur ge en omslutande känsla av den framtida platsen, 
något vi känner igen från tjänstemännens resonemang. Problemet med detta, konstaterar de, är att ett sånt 
här förförande fokus osynliggör en hel del aspekter, just eftersom de riktar sig till framtida investerare: 
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A key marketing strategy who’s role, like any other advertising imagery, is to "affectively allure" investors into 

buying property. In the process, any number of omissions are made. Like all place marketing images, digital 

visualisations never picture the labour associated with urban redevelopment projects, for example, neither the labour 

that goes into building them nor the labour that their offices, apartments and shops will house. The visualisations do 

not show the wider economic processes and relations of the investment in them. Nor do they show a very wide range 

of social activities going on in the new spaces being built. Nothing much happens in these sunny spaces except the 

leisured and happy strolling, shopping, and sipping of coffee by apparently affluent inhabitants.    11

Om vi antar för ett ögonblick att det finns likheter mellan hur, i det här fallet Msheireb Downtown, en 
planerad stadsdel i Qatar, ska kännas och hur tjänstepersonernas visualisering av översiktsplanen i Upplands 
Väsby var tänkt att kännas (i alla fall hur de resonerat kring skapelseprocessen) vad säger detta oss om vilka 

grundantagande som bilderna är med och gör? Vems ideal är det dessa framtidsbilder bär? Eleverna på VNG 

svarar på den frågan utifrån vilka konsekvenserna skulle bli för dem ifall dessa blev verklighet. Och vilka 

konsekvenser det redan fått, i känslan av att inte vara tilltalade subjektet. Redan på det här stadiet har 

visionsarbetet fått ringar på vattnet.  

I sin bok Du har varit i alla städer beskriver aktivisten och skribenten Alexander Berthelsen hur 
subjektskapandet är bärande för legitimeringen av den liberala stadsstyrningen, något som kan liknas vid 

vikten av ”rätt stämning” i den visuella gestaltningen av kommande stadsomvandlingar, argumenterad för 

ovan. Berthelsen: 

Den samtida staden byggs för att främja cirkulation och ackumulation av kapital./…/ Den liberala staden kräver 

förutsägbarhet och styrning. Den kräver likformighet, och den arbetar genom att släta ut skillnader och identiteter för 

att göra platser i staden läsbara och i förlängningen säljbara.  12

Berthelsen diskuterar i sin text hur den liberala stadsstyrningen opererar genom att mörka sin 
inblandning i stadens utveckling. Den gör det genom att skapa kvantifierbara sanningar som går att hänvisa 
till i debatten och genom att aldrig riktigt uttala målet med sin politik och därmed inte heller konsekvenserna 
av den. Det pratas om framtid inlindat i ett narrativ om tillväxt, men inte effekterna den för med sig för den 
som fortfarande inte förstår sig själv som konsument.  

I intervjuerna med tjänstepersonerna på Upplands Väsbys kommun gjorde sig en nyliberal ideologisk 

överbyggnad synlig i en frånvaro av klassbaserad behovsanalys. Tydligast blev det i samtalet med den 
grafiska formgivaren som i sina svar uteslutande pratade om sitt uppdrag i termer av marknadsföring, 
frånkopplat politiken. Att tro att bilder och språk (det vill säga även marknadsföring) inte är politiskt laddat 
är rent ut sagt farligt. Jag tror inte bara det är jag som skulle hävda att kommunikationen mellan kommunen 

  Gillian Rose, Monica Degen och Clare Melhuish, Dimming the scintillating glow of unwork: looking at 11

digital visualisations of urban redevelopment projects, sid 3

 Alexander Berthelsen, Den subjektsskapande staden ur ”Du har varit i alla städer”, sid 4912

!  25



och dess invånare är en stor del, om inte rentav samma sak som medborgardialogen självt. Estetik och språk 

lockar och stöter bort och blir därför viktiga som inkludering- och exkluderingssverktyg. Om en väsentlig 

grupp för Väsbys framtid - unga människor -  redan före dialogen kände sig uträknade ”bara” genom att titta 

på bilderna, i vilket syfte fungerade dessa bilder då istället? En del av svaret på den frågan finner vi på 
bildens baksida, där är framtiden i Väsby osäker och väldigt otrygg.  
  

6. Utställning och samtal 

Den här studien kommer även presenteras på Upplands Väsbys bibliotek hösten 2016 i ytterligare en 

form. Det kommer visas en utställning baserat på studien och i samband med det hållas en 

diskussion om verket mellan Fredrik Drotte på Upplands Väsby kommun och Sarah Degerhammar 

med flera den 30:e september 2016. Utställningen är öppen mellan 30/9–10/10 2016.    

7. Bildexempel från medborgardialogskampanjen ”överkryssande platser”   
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