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Min vilja och ambition är att använda design som ett verktyg och en metod för 
att påverka tillrättalagda sociala strukturer och normer. Jag ser med glädje hur 
design och designyrket har förändrats; bort från ett statiskt förhållningsätt mot 
kundgrupp och finansiär till att med innovation och kreation ta sig en plats 
mellan stolarna och skapa dialoger mellan aktörer för att överblicka större 
problem. Med en holistisk synvinkel som inkluderar alla parter i processen 
från början till slut vill jag arbeta med den kunskap jag bär med mig och skapa 
förutsättningar som håller för framtiden. Med denna målsättning försöker 
jag därför se möjligheter snarare än begränsningar för hur/var och inom vilka 
områden jag som designer kan verka.   

Genom en personlig erfarenhet har jag upplevt att kreativitet är ett kraftigt 
kommunikationsmedel för att sammanföra människor och uppmuntra till 
förändring. I tidigare projekt under min tid på Designprogrammet − hållbar 
utveckling har jag sett att design kan fungera brobyggande mellan människor 
och med rätta medel ge upphov till nya möten. Att i ett tidigt skede bjuda 
in och skapa med sin målgrupp för att bygga upp relationer och fånga 
in värdefulla insikter är ett tidskrävande men viktigt arbete. Detta projekt 
har givit mig möjligheten att ge mig in på nya, för mig ännu outforskade,          
områden och ge mig kunskap om hur jag som designer eventuellt kan fortsätta 
arbeta. För att utöka mina egna förutsättningar hoppas jag därmed att defini-
tionen av design kan vinna ökad förståelse hos allmänheten. 

“Frankly, one of the great strengths of design is that we have not 
settled on a single definition. Fields in which definition is now 
a settled matter tend to be lethargic, dying, or dead fields, where 
inquiry no longer provides challenges to what is accepted as truth.”  
/ Richard Buchanan, 2001

Förord



Mitt examensarbete från Designprogrammet − hållbar utveckling, är en under-
sökning av flera dimensioner. Det övergripande arbetet är ett platsspecifikt 
insamlande av framtida visioner hos invånare, kommun och kreatör. Visualiseringen 
involverar samtliga av de ovan nämnda parterna i skapandet av en ny mötes-
plats i ett medialt kategoriserat miljonprogramsområde. Med denna vilja 
följer en diskussion om, hur och/eller på vilket sätt detta arbete knyter an till 
design och vilken roll jag iklätt den. Designlösningen är i sin tur en identitet 
och ett koncept till uppstarten av en existerande vision om Zero Waste Lab − 
ett hållbar center i Alby, norra Botkyrka. Konceptet går under namnet Pop-up 
park och syftar till att inbjuda medborgare och aktörer att ta del i byggandet 
av visionen.

My Bachelorś degree project from the Designprogram − sustainable development, 
is an exploration of multiple dimensions. The overall process is a gathering of 
visions from residents, community and creator in Alby, norra Botkyrka. The 
visualization involves all of the above parties in the creation of a new meeting 
place in a stigmatized area. With this work a discussion follows of, how and/
or this project is linked to design and what role I have given it. My design solution 
is an identity and a concept to start an existing vision of Zero Waste Lab − a 
sustainable center in Alby. The concept is called Pop-up park, and aims to 
invite citizens and stakeholders to take part in the building of the vision.

Sammanfattning

Abstract



Ordlista

The Good Tribe (TGT) − definierad som uppdragsgivare i rapporten. För mer 
info se; Bilaga 1 / Kartläggning.

Zero Waste Lab (ZWL) − projektnamn för The Good Tribes vision om ett håll-
bart center för upplevelsebaserat lärande. För mer info se sida 3; Bakgrund / 
Zero Waste Lab.

Bruket − Innovation och Kreativitet i Alby − Mitt förslag på namn och identitet 
till visionen om Zero Waste Lab. För mer info gå till sida 15; Resultat / 
Designlösning / Profil. 

Pop-up Park − Konceptets projektnamn till uppstarten av Bruket. För mer info 
gå till sida 16; Resultat / Designlösning / Koncept. 

Recycling − betyder på svenska återanvändning, återvinning.  

Up-cycling − är processen av att omvandla skräp till nya material/produkter 
som värderas till ett högre värde.

Ledord: mötesplats, hållbar utveckling, medverkan, participatory design,   
service design, Alby, Botkyrka kommun, medborgare, The Good Tribe. 
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Bild: 1

1. Inledning

Min fältundersökning förläggs till Alby där jag fick ta del av en inledande 
vision om byggandet av Zero Waste Lab, ett hållbart center och en plats för 
upplevelsebaserat lärande. Kortfattat är ambition med Zero Waste Lab att 
skapa en mötesplats och genom sina pågående verksamheter visa prov på vad 
som innefattar en hållbar livsstil och ett hållbart lokalsamhälle. Då detta är 
syftet anser jag det viktigt att undersöka och resonera kring komplexiteten 
kring begreppet hållbar utveckling. Detta är en diskussion som förs ideligen. 
I Design for Sustainable Change skriver man: 

“Sustainable is an apperently simple concept, made up on a complex array 
of sometimes competing considerations. It requires a holistic view of the 
world and our place within it. The term sustainability is asked to do a huge 
amount of work and we should be careful how to use it”. 1

Vad detta bär med sig är en frågeställning om vad hållbar utveckling är för 
Alby. Området innefattas i en kategori av miljonprogramsområde varvid 
vissa historiska aspekter är värda att nämna då de lämnat spår av stigmati-
serade bilder. Av denna anledning anser jag det vara viktigt att diskutera kring 
mötesplatsens eventuella påverkan på området och huruvida en medverkande 
designmetod i detta fall är att föredra? I den sista delen av rapporten beskriver 
jag arbetsprocessen med att skapa en designlösning för uppstarten av Zero 
Waste Lab utifrån de visioner som jag har fått ta del av. Konceptet avser att 
bjuda in medborgare och aktörer att ta del av Pop-up park; en händelse under 
sommarhalvåret som med sina aktiviteter syftar till att inleda arbetet med 
ZWL och ge tillfälle för nya möten att skapas och väcka rörelse på en annars 
ödelagd plats.



1.2 Mål & Syfte

Med design som metod syftar jag överblicka ett grundläggande problem och 
anamma en målgruppsmedverkande designapproach, en vilja att skapa med 
istället för att skapa åt. Målet är att gestalta en mötesplats som förenar de olika 
visionerna i Alby. Ett långsiktigt mål är att stärka invånarnas samhörighet, 
områdets identitet och indirekt implementera tankar och idéer om en hållbar 
samhällsutveckling, utifrån den definition rapporten avser undersöka.

I korthet:
. Profilera avsändaren.
. Öppna dialogen mellan aktörer.
. Presentera koncept, en tänkt lösning, som  väcker nyfikenhet och svarar på 
aktörers intressen.

2

1.4 Frågeställning

Hur kan jag bemöta visionerna i Alby på ett sätt som aktiverar och inspirerar 
medborgarna och kommunen att ta del av konceptet Zero Waste Lab? På 
vilket sätt kommunicerar detta hållbar utveckling? 

1.3 Avgränsning

Som bakgrund till mitt arbete ligger The Good Tribes projektbeskrivning 
av Zero Waste Lab. Utifrån en analys av denna och i samtal med Sandra            
Kinnaman Nordström har en designbrief formulerats. Jag benämner därav 
TGT som uppdragsgivare i rapporten. 

Inom ramen för The Good Tribes vision och den designbrief som skrivits, 
avser jag att ge förslag på en aktivitet som lockar medborgare att uppleva Zero 
Waste Lab och i synnerhet tar tillvara på ungdomars engagemang då denna 
grupp utpekats specifikt i mitt undersökningsarbete. Aktiviteten bör trigga 
invånarna till samverkan och bli sedd som en neutral mötesplats central för 
Alby. Aktiviteten bör också fokusera på att väcka ett intresse av recycling, up-
cycling hos medborgarna. För att göra detta möjligt måste först och främst en 
profil tas fram till verksamheten som visualiserar avsändaren och underlättar 
kommunikationen mellan aktörer i utvecklingsarbetet.



3 2. Utdrag ur The Good Tribes verksamhetsberättelse för Zero Waste Lab. 

2.2 Historisk tillbakablick

Botkyrka kommun, mer specifikt Alby hade sin stora utvecklingsperiod under 
bebyggelseåren runt 1970, under miljonprogrammets era. Funktionalismens 
ideologier var på framfart i Sverige vilket innebar lättstädade, välplanerade 
lägenheter utan extra utsmyckningar. Under 60-talets senare hälft tillämpade 
man en rationalistisk byggnadsstil med få uttryck och variationer. Visionen 
fastställdes till en allmän välfärdspolitik med att skapa boende för alla, billiga 

2.1 Zero Waste Lab

En idé föddes hos Stockholmsbaserade gruppen The Good Tribe ur en 
frustration av att många ser hållbarhet som något svårt eller omöjligt. Lösningen 
formulerades som en ”hållbarhets-utopi” under projektnamnet Zero Waste Lab 
− ett center för upplevelsebaserat lärande. Denna plats avser vara en kreativt in-
bjudande plats, uppbyggd av återvunnet material, som illustrerar vad en hållbar 
livsstil kan vara och i förlängningen skapar ett hållbart lokalsamhälle − social, 
miljömässigt och ekonomiskt. Mötesplatsen ska locka lokala invånare från 
Alby och Botkyrka, samt besökare från hela Sverige i alla åldrar. Ambitionen 
är att bli en plats på världskartan.  

I sin projektbeskrivning framhåller man ZWL som en plats att demonstrera 
möjligheter på. Man vill ta tillvara på ungdomars kompetens i lokalområdet 
och erbjuda dem utbildning för att bli framtidens hållbara ledare. Primärt för 
verksamheten är att hålla i löpande utbildningar för skolor, företag och inom 
offentlig verksamhet. Utöver detta visualiserar man sig bland annat en öppen 
verkstad dit man själv, som besökare, kan komma för att prova på upcycling 
med mera. Finansiering sker bland annat genom verksamhetens show room 
som ger plats för företag att visa upp sina senaste innovationer av nya material, 
energisnålare lösningar o.s.v. 

”Här träffar företag framtidens nya hållbarhetsledare och hit kommer 
allmänheten, skolor och företag för att inspireras och lära sig om hur man 
kan leva hållbart. Det är en plats att utveckla sina idéer på, ta efter andra 
goda exempel, och själv prova på nya metoder för att leva mer hållbart”. 2

2. Bakgrund
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4. Leif Magnusson,  Berättelser om Botkyrka, uppgifter saknas.

2.3 Medborgaridentitet

Per Wirtén liksom boken Miljonprogram och media − föreställningar om 
människor och förorter lyfter ämnet om förorterna för att de anser att vi bör 
problematisera och rannsaka vårt sätt att kategorisera stadens delar. Vi har 
tillskrivit förorten vissa normer som sprider dunkelt ljus hos den allmänna 
uppfattningen och bör så fråga oss var denna uppfattning härstammar från.

Ideologierna och idealen så som man såg dem i mitten på 1900 talet när 
man utformade stadsplanerna, har fallit i glömska och ersatts av en medial 
bild. Resonemang förs i Miljonprogram och media, där man till största del          
lägger ansvaret på massmedias bild att framställa miljonprogramsområdena 

lägenheter med låga hyror, där de som inte hade råd skulle tilldelas särskilt 
ekonomiskt stöd. Alla skulle bo i välrustade och tillräckligt stora lägenheter. 
I början sågs de nya förortsområdena som det moderna samhällets ideal där 
man hade löst stadens alla negativa problem. Därefter kom debatten att skifta 
och dessa områden fick fungera slagpåse bland annat för de kvartersstäder 
man rivit i samband med nybyggnationerna och för att lägenheterna inte varit 
färdiga vid inflyttning varvid många lekplatser länge var illa fungerande, 
farliga byggarbetsplatser. 3

När man i Botkyrka 1963 tog beslut om att genomföra en plan för utbyggnad 
i området lät man sig inspireras av engelsmännens strategier vid återuppbygg-
naden av London efter andra världskriget. 

”Botkyrkapolitikerna inspirerades av ’New Towns Act’, en stadsplanering 
som betonade betydelsen av fria ytor mellan bostadsområdena... Detta är 
bakgrunden till de stora grönområdena mellan Alby och Tumba”. 4

I samband med Växjö kommuns planering av stadsmiljön i Araby höll Per 
Wirtén, journalist och författare, (aktuell med boken Där jag kommer ifrån 
− Kriget mot förorten) en föreläsning i aulan på Arabyskolan. Trots att Per 
Wirtén under sitt framträdande påpekade att göra skillnad på förort och miljon-
programsområde, diskuterar han likväl betydelsen av ”allmänningen” i stads-
bilden som man kan återkoppla till ’New Towns Act’. Allmänningen, menar 
han, är en obebodd yta som medvetet lämnats för att skapa mötesplatser i det 
offentliga rummet och sudda ut gränsen mellan privat och offentligt område. 
Denna allmänning anser Wirtén vara ett typiskt återkommande element i 
förorterna och därav en pusselbit i stadsplaneringens utveckling under 40- och 
50-talet. Tanken om allmänningen avser jag återkoppla till min designlösning. 
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och vilka konsekvenser det har inneburit för den allmänna uppfattning om 
integration och de boendes egen självbild. Genom en studie av mediadebatten 
drar författarna slutsatsen att nyanseringen av miljonprogramsområdena är 
torftig, antingen utpekar man bebyggelsen eller människorna som det domi-
nerade problemet. Man påpekar också att det alltid verkat vara utomstående 
personer som riktat negativ kritik till området: 

”Genomgående för debatten hittills är att det inte är de boende själva som 
beskriver sin bostadsmiljö i negativa ordalag. Makten över beskrivningar 
och tolkningar ligger i olika professionaliteter som har tagit som sin uppgift 
att göra probleminventeringar och sedan föreslå lösningar”. 5

I mitt undersökningsarbete och vid fältstudier i Alby har jag, flertalet tillfällen, 
kommit i kontakt med en frustration hos lokalinvånarna över denna stig-
matiserade bild. Det bedrivs en aktiv kamp i syfte att slå hål på den imaginära 
bild som finns av området och invånarna. Den 14 mars 2012 fördes ett öppet 
samtal i Alby om just problematiken kring den stigmatiserade bilden.6 
Diskussionen lockade flera besökare att diskutera ämnet varvid kontentan 
sammanfattades till att ämnet är komplext men att människorna själva måste 
se sig som ambassadörer och sprida positiv anda. Identiteten för området är 
en viktig och återkommande parameter som jag tar med mig in i nästa fas att 
resonera kring.

Termen hållbar utveckling fick sin stora genomslagskraft efter Brundtland-
kommissionens rapport 1987. Där och då definieras den som ”en utveckling 
som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers behov”. 7 
Många har därefter enats om att detta är en samhällsutveckling att sträva 
mot men definitionen i Brundtlandrapporten omdiskuteras ideligen då 
denna definition är svår att tillämpa och svårt att säkerställa vad som är 
kommande generationers behov. Diskussion förs också då begreppet lämnar 
stort utrymme för egen tolkning. I Design för hållbar utveckling resonerar 
författaren inledningsvis kring begreppet. 

”Näringslivet, till exempel, har tenderat att helt enkelt använda den som 
en ny etikett för redan existerande aktiviteter som miljöeffektiv tillverkning 
eller god arbetsmiljö. Aktivister och en del regeringar har definierat hållbar 
utveckling i förhållande till aktuella livskvalitetsindikatorer − exempelvis 
brottsstatistik, tillgång till grönområden och liknande - vilket knappast 
verkar innefatta verkligt långsiktiga mål”. 8

2.4 Hållbar utveckling



69. Intervju, Botkyrka kommunkontor i Tumba, 2012-04-11

De parametrar man vanligtvis väger in i begreppet är till lika delar tre. 
Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Hur dessa används i förhållande 
till varandra, och i vilken ordning varierar, men är i begreppet ömsesidigt 
beroende av varandra. Om vi för tillfället nöjer oss vid Brundtlandkommi-
sionens definition, hur skulle då utvecklingen se ut som tillgodoser dagens 
behov i Alby, utan att äventyra kommande generationer? Botkyrka kommun 
som använder sig av denna definition och aktivt ser ut att profilera sig med 
en hållbar identitet lyfter, fram sex punkter i arbetet för en hållbar utveckling. 
Dessa är:

. Botkyrkaborna har arbete.

. Botkyrkaborna känner sig hemma.

. Botkyrka har de bästa skolorna.

. Botkyrka bidrar inte till klimatförändringar.

. Botkyrkaborna är friska och mår bra.

. Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin.
 
I en intervju med My Peensalu, landskapsarkitekt på kommunen, framkommer 
att hon kan se en skiftning i begreppet från att i större utsträckning beröra 
ekologiska parametrar till att mer och mer betona det sociala. Hennes definition 
är att ”människor ska kunna bo, leva och verka utifrån sina egna förutsättningar 
och möjligheter...” 9 I samtal med medborgare i Alby framkommer det att be-
greppet hållbar utveckling för flertalet är obekant. Vad jag därför utgår ifrån 
är medborgarnas egen vision för Alby. Genom intervjuer och analyser av 
kommunens medborgardialoger framhåller man sammanfattningsvis vikten 
av arbete, specifikt till ungdomar i området, önskan om fler mötesplatser samt 
en förändring av den stigmatiserade bilden. I The Good Tribes definition vill 
man framhäva vikten för den lilla männsikan att själv påverka utvecklingen 
mot en hållbar approach. Vad de önskar innefatta i konceptet Zero Waste 
Lab och i definitionen av en hållbar livsstil är till största del fokuserat kring 
ekologiska aspekter som återvinning av material, odling och reparering av 
artefakter med mera.
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3.1 Material

Den information jag tagit del av för att analysera Botkyrka kommuns vision 
för Alby är till största del  skriftligt material; sammanfattande årsplaner, flerårs-
planer och utvecklingsprogram för Alby. Utöver detta har jag sökt information 
via kommunens hemsida samt genomfört intervjuer och fört dialog via mail. 
Analysarbetet av medborgarnas visioner grundar sig på lika delar tidigare 
skriftligt material i form av medborgardialoger, websökningar samt upprepade 
intervjutillfällen genomförda i området under perioden 2012-03-08 och 2012-
04-13 kring Alby Centrum. Utifrån den grundläggande projektbeskrivningen 
av Zero Waste Lab samt i dialog med aktören har jag gjort analyser och dragit 
egna slutsatser som jag därefter stämt av med uppdragsgivaren. Samman-
fattningsvis är det metoder jag använt mig av viktiga för presentationen av mitt 
arbete. Uppsökande metoder har använts för intervjumaterial. Dessa är i korthet: 
kvantitativa intervjuer, kvalitativa intervjuer, expertintervjuer, observationer, 
aktivt deltagande, dokument läsning, webbsökningar. 

De verk jag tagit fasta på är dels historiska beskrivningar och platsspecifika 
berättelser av/om Alby. Då min problematik har varit att som utomstående in-
begripa mig i den rådande situation har intervjuer och websökningar många 
gånger varit att föredra. Här har också handledingstillfällen gett en utomstående 
bild av området. Även kultursociologiska teorier studerats för att positionera om-
rådet. För det andra har material som behandlar hållbar utveckling utifrån 
ett designperspektiv givits plats. Ett tredje spår utforskar de designmetoder jag 
syftat att ta lärdom av. Dessa har dels studerats i skrivna verk men i större ut-
sträckning har webbsökningar, handledningstillfällen och exempel iakttagits. 

3. Metodologi
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3.2 Teori

Interacting Arts, beskriver sig själva som en grupp av rollspelare, teoretiker, 
konstnärer och gamers. Tillsammans driver de en tes om deltagarkultur som 
innebär en samverkande kulturform i motsatts till åskådarinriktade kultur-
former; böcker, television med mera. Då åskådaren är konsument av sugges-
tioner är deltagaren en producerande konsument. De menar att vi idag bör 
ge utrymme för ytor av offentlig deltagarkultur så att en ömsesidig dialog 
kan skapas.  

”Är det alls möjligt att tänka sig en arkitektur och stadsplanering som 
avsiktligt främjar människors samtal och samspel, som stimulerar lekfullhet, 
kärlek till nästa, skapande möten? Det finns risker med att undersöka vilka 
överenskommelser som styr tillvaron. Det leder lätt till farliga idéer om 
långtgående samhällsförändringar. Men om deltagarkulturen ska få plats i 
verkligheten måste vi etablera nya utrymmen, fyllda av överenskommelser 
vi skapat själva”. 10

Empiriska studier av hur vi använder oss av våra utegårdar och vad som i stort 
efterfrågas i den närliggande boendemiljön har genomförts av Ulla Berglund, 
landskapsarkitekt och Ulla Jergeby, sociolog och dokumenterats i Stadsrum 
Människorum − att planera för livet mellan husen. Boken behandlar de boendes 
egna reflektioner kring utformningen av det offentliga rummet. Utifrån sina 
intervjuer kan de bland annat dra slutsatsen att invånarnas upplevelse och 
kontroll över gården ökar då de själva får ta del av skötseln och känna att 
platsen blir mer deras egen. Liksom tryggheten hos de boende förstärks då de 
känner att de till viss del får ansvara för platsen. Då Interacting Arts debatterar 
för möjliggörande av den egna skapandekraften så betonar man i Stadsrum 
Människorum också betydelsen av att låta befolkningen få använda sig av 
närmiljön på ett sätt som bäst tilltalar deras behov. 

”...man ska inte ta för givet att en plats kommer att användas som planerare 
och andra arkitekter har föreställt sig. Det kan vara mer fruktbart att se 
miljön som möjliggörande snarare än avgörande för hur människor 
använder den. Med möjliggörande menar vi att miljöer ska ligga i beredskap 
och med några grundläggande kvaliteter inbjuda människor att med sina 
förutsättningar forma ett uteliv som passar dem”. 10 

Vidare betonas vikten av att den bostadsnära miljön ska fungera brobyggande, 
alltså ge upphov till möten som kan utvecklas till närmare kontakter, så kallade 
”weak ties” eller ”händelsekontakter”. Detta är av betydelse för att skapa trygghet, 
underlätta känslan av tillhörighet och få människor att känna sig hemma i 



9 12. Berglund & Jergeby, Stadsrum människorum, s. 71

13. Berglund & Jergeby, Stadsrum människorum, s. 73

14. Norbert Elias, Etablerade och Outsider, s.17

sin stadsdel. För att detta ska fungera behöver vi planera stadsdelen så att den 
tilltalar flera målgrupper och öppnar upp för variation och mångfald. 

”Ett grundkrav är naturligtvis att platsen lockar till sig människor och − 
om den ska vara brobyggare − människor som är olika”. 12

Utifrån sin forskning redovisar Berglund och Jergeby ett antal kriterier för 
att stimulera till att sociala kontakter kan skapas. Exempelvis att platsen 
tillfredställer ett nyttobehov; 

”När den gemensamma miljön ger tillfälle till sysselsättning, till exempel 
trädgårdsarbete, blir utevistelsen mer meningsfull för dem som deltar”. 
Och att; ”Platsen ska erbjuda olika grupper möjlighet till en känsla av 
tillhörighet”. 13

Idéer som jag återkopplar i min designlösning.  

För att få en grundläggande uppfattning om de rådande samhällsstrukturer 
som skapats och fortfarande är påtagliga för stadsdelen har jag undersökt 
typexemplet i Etablerade och Outsiders, ett verk som behandlar kultursociologi, 
med andra ord de strukturer och meningsbyggnader som ligger till grund 
för människors förståelse av sin omgivning. Boken kartlägger en företeelse av 
hierarkiskt spel mellan dominerande och underordnande grupp, väletablerade 
och nyetablerade grupper. Det typexempel på samhällsstruktur som lyfts fram 
i studien påminner på många sätt om den rådande situationen i Alby där man 
kämpar mot den moraliska stigmatiserade bilden. 

“Den moraliska differentieringen är ett kraftfullt instrument. Att sätta 
etiketten ”lägre värde” på en annan grupp är ett vapen som kan användas 
i kampen grupper emellan av den etablerade gruppen som ett sätt 
att upprätthålla sin sociala överlägsenhet. Att denna teknik är effektiv 
beror också på att detta omdöme formar den andre gruppens självbild och 
identitet, och därigenom försvagar den”. 14

Vad jag upplever i Alby är att tiden samt bördan av den mediala bilden haft 
påverkan på området och svetsat samman medborgarna. Man framhåller 
samhörighet, variation, mångfald, folket och det rika föreningslivet som något 
utmärkande och unikt för Alby. Att Albys invånare upplever sig själva som en 
mer sammansvetsad grupp borde, om man bara utgick från denna parameter, i 
enlighet med typexemplet i Etablerade och Outsiders innebära att man klättrar 
på samhällsstegen. Men då den stigamtiserade bilden av området fortfarande 
lever kvar hos allmänheten vidhålls maktstrukturerna.
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3.3 Metod

Jag har avsiktligt haft en aktiv dialog med samtliga aktörer i mitt arbete och 
flertalet gånger öppnat upp för samtal. Genom detta förhållningssätt har jag 
avsett att väcka delaktighet och skapa intresse. Vidare har jag hämtat inspiration 
från interdisciplinära designmetoder vilka anammar en mer holistisk synvinkel 
och lägger värde i processen snarare än resultatet, så som servicedesign och 
participation design i större utsträckning gör. Om service design skriver man 
bland annat i This is service design thinking: 

“The approach of service design refers to the process of designing rather than 
to its outcome. Sevice design can be designed from various perspective, 
using different methods and tools of various disciplines and thus also using 
different terminology”. 15 

Vidare finner jag en definition på vad som innefattas med Participatory design 
i Design for Sustainable change: 

“from designing for to designing with. ... Spending time with users in their 
own environments, rather than working on a project abstractly in another 
space, is another important part of the participatory design process”. 16

Mitt avseende med detta är att i större utsträckning ta fasta på alla deltagares 
medverkan/påverkan än vad som naturligt skulle tillåtas inom en mer 
traditionell designprocess. För att bli införstådd om dessa metoder har jag 
inhämtat kunskap från läroverk, nätbaserad fakta och handledningstillfällen. I 
första hand betyder detta att exemplifiera goda typfall, ta till mig av handled-
ares infallsvinklar, transformera kunskapen genom egna exempel och praktiskt 
genomförande. Min inställning har inte varit att lyckas förhålla mig enligt 
specifika principer utan snarare ge mig själv tillfälle för praktiskt utövande.
 
Kvantitativa intervjuer genomfördes första gången i Alby den 2012-03-08 för 
att göra en hastig bedömning av målgruppen och söka kontakt med invånarna. 
Intervjupersonerna var uppskattningsvis mellan 18-75, kvinnor och män. 
Frågan som ställdes var: Känner du till orden/begreppen hållbar, hållbarhet, 
hållbar utveckling? I så fall: Vad betyder de för dig? Ett flertal av intervju-
personerna relaterade till matvaror, att mjölken inte ska surna eller grönsak-
erna bli dåliga. Några nämnde också ”saker” i form av kläder och möbler. ”Jag 
tänker på möbler, att de ska hålla länge. Det var längesen jag hörde det ordet, 
säkert tio år”.
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Vid andra intervjutillfället kring Alby centrum 2012-03-19 gjordes en kartläggning 
med ålder, arbete och boende. Vidare fick de svara på: Om du fick drömma, 
hur skulle Alby se ut?, Är det något här du saknar?, Känner du till begreppet 
hållbar utveckling, i.s.f. vad betyder det för dig? I vilket sammanhang har du 
hört det? Frågorna ställdes utan inbördes ordning och fungerade mer som en 
hjälp för att inleda ett samtal. Vid detta tillfälle nämndes bland annat: ”Tror att 
folk som bor i området tycker om att bo här, men det finns en annan syn på området 
utifrån, hos folk som inte bor här.” (Kvinna, 47, boende i Norsborg). Man 63 år, 
boende radhus Alby; ”Om ungdomarna fick jobb skulle vi få en hållbar utveckling”. 
Kvinna, 64 år, boende nära Alby centrum: ”Hållbar utveckling för mig skulle vara 
att få ihop grannsämjan, stämningen i området”. 

Vid tredje och fjärde tillfället ställdes frågor kring mina förslag på koncept. 
Ett av dessa tillfällen ägde rum under en workshop med TGT i Alby centrum 
i samband med Earth Hour. Det tillverkades plånböcker av mjölkpaket bland 
annat. Jag fick mer tid för längre intervjuer och specifikt intresserade personer 
lämnade uppgifter för att få kunna bli kontaktade vid senare tillfälle och 
vidare samtal. Jag kunde samtidigt observera platsen och uppmärksamma 
vilka människor som rör sig i centrumet idag. Ytterligare observationer har 
gjorts i området i stort.

Kvalitativa intervjuer genomfördes 2012-04-12 med representanter från 
föreningar stationerade i Alby och personer från kontaktlistan. Här hade jag 
hjälp av egna utformade intervjukort och inspelningsmedia. Intervjukorten 
fungerade väl och jag upplevde att man uppskattade uppgiften. 

Vad som kan diskuteras i förhållande till allt intervjumaterial är huruvida min 
roll som utomstående haft påverkan på det svar som givits mig. Detta blev 
extra uppenbart vid tredje intervjutillfället då jag ställde frågor som behand-
lade intervjupersonernas egna initiativtagande till källsortering. Överlag ansåg 
man sig själv ta ett stort ansvar medan man hade lättare att utpeka andra som 
”dåliga”. Den omfattande känslan var att man ville framhålla sig själv i god 
dager. Jag kommer inte föra den diskussionen men läsaren kan göra sig upp-
märksam på att denna problematik spelar in.

Diskussion kring arbetet har förts med uppdragsgivaren vid jämna mellanrum 
under processens gång och öppnat upp för inblickar och tillfällen att lämna 
synpunkter. Lättare workshops har ägt rum vid brainstormingtillfälle i avsikt 
att skapa inspirerande möten. I den inledande undersökande delen, har jag 
förhållit mig mer fri, då denna del avser att lyfta fram samtliga rollinnehavares 
intressen. I den avslutande gestaltande delen har jag i större utsträckning tagit 
fasta på de synpunkter som uttalats. 
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Plats har lämnats till handledares synpunkter. Jag har inte dragit mig för att 
söka hjälp av källor i min närmiljö. Detta grundar sig i en ambition att försöka 
använda mig, och ta del, av den kunskap som florerar i min omgivning. 
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3.5 Inspiration

Macken i Växjö har sedan 2004 förenat socialt entreprenörskap och resurs-
återvinning. Den kooperativt styrda föreningen har sitt huvudkontor i Araby, 
en mångkulturella stadsdel som byggdes upp under miljonprogrammet på 
60- 70-talet. Genom sina många verksamhetsområden bland andra; utbildning, 
språkverkstad, företagshotell, kafé & restaurang, design och textil verkstäder, 
bedriver de aktiva arbets- och mötesplatser. I sina verkstäder håller man 
på med upcycling − man tar vara på uttjänta artefakter/material, reparerar, 
designar och ger dem ett nytt liv som går till försäljning. I samtal19 med 
grundare och verksamhetsutvecklare Fredrik Bergman, ställde jag frågor om 
verksamheten i allmänhet och i synnerhet vilka aktiviteter som fångar störst 
intresse och nyfikenhet hos befolkningen i området. Secondhandbutiken 
lockar många människor att besöka platsen. Återkommande i samtalet med 

3.4 Omvärldsanalys

Mångkulturellt centrum finns i Fittja, granne med Alby i Botkyrka kommun. 
Det är en kommunal stiftelse som grundades 1987 i syfte att sprida kunskap 
om ”sociala och kulturella faktorer som underlättar skapandet av ett långsiktigt 
hållbart samhälle”. 17 De bedriver forskning med inriktning på kulturell 
mångfald och migration och har öppnat upp lokalerna för utställningar och 
programverksamhet, restaurang, verkstad och bibliotek.  

Subtopia i Alby hör till Botkyrka kommuns satsning på upplevelseindustri 
och kulturverksamhet. Det är ett kluster för diverse kulturarbetare och ett 
hem för grafiska formgivare, filmare, cirkusartister med mera. Man bedriver 
publika aktiviteter till exempel i samband med arrangerade event.

I samtal och läsning av tidigare sammanställda rapporter har jag uppfattat 
att man inte lyckats inbjuda befolkningen att delta i de publika aktiviteterna 
i den mån som önskas. Det som nämns är att man på dessa platser; Subtopia 
och Mångkulturellt centrum, känner sig osäker på hur man ska bete sig där. 
”Subtopiaområdet måste vända sig mer till lokalbefolkningen... Få Albybor med 
invandrarbakgrund känner att de har något utbyte av området. Det borde vara 
ett kreativt ställe som främjar Albys utveckling.” I kommunens rapport Samtal 
om framtiden,18 en sammanställning gjord på uppdrag av kommunen, 
föreslås att man med ”ett mer bekant element på dessa platser skulle kanske 
kunna få platserna att bli tillgängligare för fler och därmed ge utrymme för nya 
möten. Just dessa platser har också stor möjlighet att bli de överbryggande mötesrum 
som efterfrågas då de både lockar nya och lokala personer.” 
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Fredrik var problematiken kring differentieringen av kulturell estetik. De 
artefakter som sorteras ut till försäljning och värderas av Mackens anställda 
är djupt förankrad i deras kulturella bakgrund. Därmed följde en diskussion om 
vilka målgrupper man lockar. Detta är en i viktig insikt som jag anser bör tas 
i åtanke vid skapandet av Zero Waste Lab.

Genom websökningar i första hand har jag kunnat uppdatera mig om vilket 
arbete som görs och vilka metoder som används i syfte att skapa deltagande 
designlösningar runt om i världen. Hemsidan Dott20 är ett exempel på hur 
designers kan jobba förenande med lokala samhällen för att angripa sociala 
problem. På dessa sidor finns dels förslag på verktyg att använda sig av 
för att eftersträva samverkan liksom lyckade exempel att ta del. Ytterligare 
hemsidor har studerats som ger motivation för att inte vidga vyerna på  design 
och designyrket. Några som inte är blyga för att låta design ta plats och råda 
bot på större problem är Design Council i Storbritannien. De arbetar bland 
annat för att stärka samarbeten mellan industrin, utbildning och regering. På 
sin hemsida21 delar de med sig av insikter och utmaningar.  

4. Förstudie

4.1 Gemensamma visioner 

I min analys av undersökningsmaterialet kan jag se att man, med konceptet 
Zero Waste Lab, på många punkter lyckas ringa in de behov som kommunen 
samt invånarna efterfrågar. Dels  erbjuder man jobbresurser, utbildningsmöjlig-
heter för ungdomar och mentorskapsprogram. Vad man hos The Good Tribe 
vill åstadkomma genom Zero Waste Lab är att väcka människor till att ta del 
av en hållbar livsstil.
 
För att vidare resonera kring de träffpunkter jag hittat utgår jag från kommunens 
fyra byggstenar för det långsiktiga arbetet med att skapa ett hållbart Alby.  
Dessa fyra är:  Trygg uppväxtmiljö, Jobbchanser, Förnya stadsmiljön, Utveckla 
Albys Identitet. Punkterna har kommunen utformat efter djupgående     
intervjumaterial med medborgare i området vilket gör referenspunkterna i 
stort sätt identiska. Mer aktuellt blir därför att belysa på vilket sätt man med 
konceptet ZWL överensstämmer med de andra aktörerna. 
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Bild: 8

Trygg uppväxtmiljö: 
Framkommer även i intervjumaterial med med-
borgarna att detta är en viktig faktor. Befolkandet 
av platser i området är en parameter för att skapa 
en trygg uppväxtmiljö vilket ZWL svarar på. Även 
ambitionen att fungera som ett öppet kulturhus 
kan skapa nya möten mellan människor och på 
detta sätt göra invånarna mer sammanfogade och 
trygga. Se teorier från Stadsrum människorum. 
  

Jobbchanser: 
Är den mest återkommande parameter i intervju-
material med Albyborna med specifik inriktning 
på ungdomar. Zero Waste Lab bemöter detta 
behov till viss del. Främst genom utbildningen av 
hållbarhets ambassadörer som konkret ska arbeta 
med konferensarbete men också i förlängning av 
mentorskapsprogrammet som avser skapa kontakt 
mellan ungdomar och näringsliv. 

Förnya stadsmiljön: 
Minnesanteckningar22 från dialogforum i Alby 
2011-05-30 visar att det finns ett stort behov till 
neutrala mötesplatser, speciellt kvinnor i området 
känner att de inte har någonstans att gå och vill 
inte särbehandlas med speciella öppettider. ”Vi är 
fria och vill vara där alla andra är”. 

Utveckla Albys Identitet: 
Som tidigare nämnt är detta ett aktiv pågående 
arbete som förs från medborgarnas sida. Visionen 
för Zero Waste Lab är att nå ut med platsen i 
Sverige och världen och att Alby därmed får bättre 
chanser att bli förknippat i ett annat sammanhang 
och flyttar fokuseringen bort från den stigmati-
serade bilden.  



5. Resultat

5.1 Verksamhetsanalys av Zero Waste Lab

För att lättare få en översikt över The Good Tribes vision har jag delat upp 
verksamheten i två delar; lokal & global. Anledningen till detta är att ge 
uppsikt över vilka verksamheter som är inkomstbringande, vilka som avses 
vara primära eller sekundära. Inom den lokala verksamheten föreställer man 
sig följande aktiviteter: 

Idélaboratoriet; dit kan man komma och insupa idéer samt få hjälp att utveckla 
sina egna. Kulturhus; som ska inspirera till ändrat beteende. Reparationsverkstad; 
värt ett besök om man vill få sina saker lagade. Show Room; med fiffiga 
alternativa lösningar för kompost, växthus och andra konkreta lösningar på att 
hur man kan omvärdera skräp. Alla dessa verksamheter ska i stort locka besökare 
i alla åldrar från när och fjärran, i synnerhet ser man specifikt att kulturhuset ska 
fungera som en naturlig mötesplats. 

Med global verksamhet syftar jag till aktiviteter som kräver förbokning av 
större sällskap. Primär verksamhet är Konferenser & Utbildning, då denna ses 
som största finansiella dragningskraften. Dessa aktiviteter är: 

Workshops; med fokus på kreativitet och innovation. Kurser; med näringsidkare, 
kommunala ämbetsmän, skolklasser. Mentorskapsprogram; koppla ihop ungdomar 
från området med personer i näringslivet. Konferenser och Utbildning; löpande, 
återkommande utbildningar som syftar till specifika fall eller allmänna case. Unga 
Hållbara Ledare; träna och utbilda lokala ungdomar till hållbarhetsambassadörer, 
värdar, pedagoger. 

För att lyckas med konceptet anser jag att man måste möta invånarnas intressen 
och skapa aktiviteter som lockar lokalbefolkningen till platsen. I The Good 
Tribes projektbeskrivning syftar man till att skapa ett hållbart lokalsamhälle, 
därav blir det extra viktigt att fråga sig vad denna grupp skulle engageras av 
för att skapa en aktiv plats som är i rörelse. Som nämnts tidigare har kritik 
riktats till kultur- och fritidsverksamheter som idag finns i området kring 
norra Botkyrka. Lokala röster har påpekat att man känner att sina kunskaper blir 
åsidosatta och inte finner sina intressen uppmärksammade. Av denna anledning 
kändes det extra viktigt att tidigt bilda mig en uppfattning om området och 
genom uppsökande metoder skapa ett kontaktnät. 

16
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5.2 Designlösning

Jag tog del av projektidén Zero Waste Lab i ett mycket tidigt stadie då 
varken fasciliteter, kapital eller andra resurser fanns tillgängliga. Ett sådant 
utgångsläge öppnar givetvis upp för möjligheter men kräver samtidigt att 
många andra pusselbitar jobbas med och faller på plats. Vad som kommit 
att bli mitt resultat är en identitet till verksamheten i form av logotype, ett 
helhetskoncept på uppstarten av Zero Waste Lab samt en inledande process av 
nätverkande som jag i processen anser vara en viktig pusselbit i byggandet av 
mötesplatsen. Jag har begränsat konceptet för uppstarten att i största möjliga 
mån utgå från de få resurser som fanns. 

Genom en behovsanalys och i mötet med människor från Alby har konceptet 
vuxit fram. Projektets ledstjärna har varit att genom uppsökande taktik ta del 
av visioner i förhållande till projektets avgränsningen. Metoder för att fånga 
insikter och knyta till mig engagemang från invånarna har undersökts och 
utvecklats. Genom att öppna upp för dialog med människor som bor och 
verkar i området har mitt syfte varit att ge plats åt dessa aktörers intressen som  
i förlängningen skulle kunna leda till delaktighet och emotionellt ägandeskap 
av den fysiska mötesplats för att stärka områdets identiteten.

Arbetet med profilen började i ett tidigt stadie. Praktiskt skissande skedde 
parallellt med undersökande arbete. Att starta med profilen kändes som det 
mest naturliga steget då detta innebar positionering och djupgående analys av 
verksamheten samt att belysa värdeord. De jag kallar tunga värdeord beskriver 
den övergripande rörelsen. Där listade jag; miljö, återvinning, utbildning, 
utveckling / innovation, kreativitet. Lätta värdeord som har till syfte att skapa 
en känsla sammanfattades till; nyfikenhet, närhet, glädje, trygghet, gemenskap. 
Detta blev ett underlag för fortsatt gestaltningsarbete och en strävan att 
framhäva dessa värden i profilen.
 
Projektnamnet Zero Waste Lab var sedan tidigare bestämt av uppdragsgivaren. 
Jag, i min profession som designer, såg ett behov av att öppna upp och titta 
på andra namn då jag ansåg man med Zero Waste Lab inte helt gav rättvisa åt 
verksamhetens alla delar. När jag genomförde intervjuer med medborgare i Alby 
var min uppfattning att man hade svårt att upprepa och minnas namnet.23 För 
att återkoppla till mina värdeord funderade jag istället kring ett namn som 
kunde öppna upp associationerna. Jag valde svenska ord för att skapa lokal 
förankring och därmed närma mig värdeord som närhet och gemenskap.  

5.2.1 Profil



5.2.2 Helhetskoncept

I inledande arbete avsåg jag att gestalta en aktivitet som demonstrerade Zero 
Waste Lab. Detta var en riktlinje att utgå från i samtal med samtliga aktörer. 
Dessa möten tog mig i en lite annan riktning och blev så slutligen ett koncept 
att fungera som en introduktion och ett inledande möte inför byggandet av 
ZWL. Genomgående i denna fas har varit att dryfta de koncept som tagits fram 
med medborgare, och uppdragsgivare i syfte att skapa med målgruppen och på 
detta sätt uppnå engagemang. 

Det slutgiltiga konceptet tar sin grund i tankar om allmänningen − en yta 
som skapar ett rum och rör sig flytande mellan privat och offentlig. Vid 
en telefonintervju med My Peensalu på Botkyrka kommun nämndes möjlig-
heterna med att skapa tillfälliga mötesplatser. Att bebo en plats i väntan på 
bebyggelse. Jag såg detta som en möjlig utväg för att starta upp Z.W.L, vilket 
gav respons även från uppdragsgivaren. Denna grogrund tog mig vidare i nästa 
idéfas. Jag fokuserade uppgiften till att se hur man kunde aktivera människor i 
närområdet, vad skulle trigga målgruppen att uppsöka platsen? Vid ett andra 
möte med My Peensalu på kommunen 2012-04-12 öppnades chansen att 
i samband med kommunens planer för urbana odlingar göra en aktivitet i 
kombination med denna under sommaren. 

Lösningen kom så att växa fram som Pop-up park och bli en inbjudan till ett 
flertal aktörer att delta under sommarhalvåret. Lösa förfrågningar gjordes till 
föreningsverksamheter i området om att medverka. Detta är ett tillfälle att ge 
utrymme för medborgares intresse och skapa aktiviteter som i förlängningen 
kan flytta in hos ZWL. För att kommunicera ut budskapet om Pop-up park 
till andra parter skapade jag en enkel spelplan med pappfigurer. Spelplanen 
demonstrerar ett exempel på de aktiviteter som kan bedrivas under tiden som 
Pop-up parken står uppställd. Syftet är att i största möjliga mån använda sig 
av återbruksmaterial i uppbyggandet av platsen. För att locka nyfikenhet 
och glädje regisserade jag en motivationsfilm med hjälp av spelplanen. På 
detta sätt avsåg jag att visualisera platsen som en färgsprakande händelse 
med stop-motion maner för att betona lekfullhet och samtidigt skapa en 
inlevelseförmåga och tredimensionell effekt. För bildsekvenser ur filmen se 
bilder på nästa sida.  
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I detta återkommer idéen om att i första hand skapa ett hållbart lokalsamhälle 
och etablera namnet lokalt för att lyckas globalt. Bruket var det namn som 
efter en hel del skissande växte fram. För mer information och resonemang 
kring profilen se bilaga. 
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Målgruppen för filmen är Albybor, uppdragsgivare och kommun men avser 
fungera i första hand som en övergripande visualisering att beskriva mitt projekt. 
För att lyfta fram några av de personer som jag varit i kontakt med under 
projektets gång, låter jag de uttala sig om sina visioner för Alby. Jag har valt 
att inte använda orginalbilder från intervjutillfällen i materialet utan låta 
karikatyrer representera personerna. Ett val styrt av etiska överväganden och 
en vilja att betona innehållet i ljudfilerna.
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Odlingarna ska finnas på plats under perioden aug-sep. Detta ger liten tid till att 
driva igång odlingarna. Ur denna tanke formades ett system som aktivt inbjuder 
Albyborna att bli medskapande och ge chans för kommunen att skapa arbets-
tillfällen för ungdomar. Den projektgrupp av ungdomar som i förlängningen 
hjälper till i uppbyggandet av Pop-up park finns på plats vid Alby centrum 
en eller flera dagar i maj. Fröer kommer delas ut till de som accepterar 
att bli fröfaddrar. Detta innebär att du oberoende ålder kan ta del av Pop-
up park. Väl hemma planterar du dina frön i en pappkartong, (förslagsvis 
mjölkförpackning) och under maj-juli matar din planta med  vatten och kärlek. 
Plantan är en inbjudan och ger dig fritt inträde till de evenemang som anordnas 
under tiden för pop-up park. Tillsammans med andra fröfaddrar planterar du 
din planta och hjälper till att bygga upp en grön organisk miljö på en annars 
tom grusplan.

Träffa våra hållbarhetshjältar

Hej! Vill du bli 
fröfadder?

Alby centrumInvånare Alby

Fröpåse med instruktioner Återvinn en mjölkkartong

Vårda med kärlek och vatten. GRATIS 
INTRÄDE!
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Profilen har till skillnad från helhetskonceptet inte diskuterats lika aktivt med 
involverade aktörer. Enstaka frågor har ställts till målgruppen (Albyborna) för 
att lyssna till associationer men utöver har frågor istället vänts till utövande 
designers med kompetens i det specifika området då jag anser att detta arbete 
kräver en annan förkunskap. Likväl är det intressant att diskutera, vilket man 
gör i Design for Sustainable Change, till vilken grad inom ramen för partici-
patory design, man ska tillåta målgrupperna att vara aktiva i skapandeprocessen? 
Att använda design som verktyg i en inledande process för att ta del av andras 
kunskaper och insikter är av största vikt för resultatet men bör inte utesluta 
designerns gestaltande arbete. 

“Designing with rather then for, a community of users does not mean allowing 
them to design for themselves. The designer is still at the centre of the process, but 
working more inclusively.”  24

Syftet med Pop-up park är att åstadkomma en överbryggande mötesplats som 
kan locka och uppehålla besökarna vid platsen genom de aktiviteter som bedrivs 
där vilka på ett eller annat sätt knyter an till hållbarhet. Då besökarna också får 
möjlighet att tillfredställa ett nyttobehov som exempelvis att plantera sin växt 
tillsammans med de andra kan detta ge upphov till att relationsband skapas. För 
att bygga på min teori  hänvisar jag till tidigare nämnda empiriska studier av 
Berglund & Jegerby liksom önskemål från My Peensalu. Viktigt för att skapa 
trygga miljöer är att ge upphov för nya kontakter att skapas och ge möjlighet 
för flera ögon att överblicka platsen. En av Albys utmärkande egenskaper är 
det starka föreningssäte som finns i stadsdelen där ett 40-tal finns registrerade.25 
De jag kommit i kontakt med bedriver rörelser med kontinuerliga träffar 
och fungerar var och en för sig som aktiva mötesplatser. Genom att knyta 
till sig kontakter och bygga upp en relation med föreningsaktiva kan man nå 
ett stort kontaktnät. Människor engagerade i föreningar drivs ofta av ett starkt 
engagemang som är viktig att ta vara på. 

Min avsikt med Pop-up park är bland annat att ge tillfälle för olika grupper att 
träffas. Intressanta resonemang fördes av evolutionsforskare Lasse Berg under 
sin föreläsning på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2012. Han menar att 
den absolut största skillnaden på hur vi lever idag än under människoartens 
sex miljoner långa evolutionsutveckling och som också visat ge negativa 

6. Diskussion
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Tack till alla medverkande, Albybor och The Good Tribe. 

konsekvenser på vårt välmående, är det individualistiska (i kombination med 
det hierarkiska) samhälle vi byggt upp med målet att ”göra alla människor till 
sina egna öar”.  Detta menar han, är inte hållbart. Vi har under 50 år genom-
fört ett experiment som inte varit lycksamt. För att må bra själva behöver vi 
göra andra människor lyckliga. Kanske är den absolut viktigaste satsningen för 
framtiden och vår hållbara utveckling att vi skapar utrymme och platser för 
människor att träffas och bygga kontakter. Att på ett hälsosamt sätt återigen 
göra oss beroende av varandra? 

Min vilja att ta del av aktörers intressen och skapa delaktighet i designprocessen 
har tveklöst lämnat en kortare tidsperiod åt gestaltande arbete. Detta är dock 
beroende av vad man här vill definiera som gestaltande i projektet. Min metod 
har förts med tydligt syfte och mål men har likväl fått mig själv att ifrågasatt 
vilket arbete som egentligen gjorts. Dessa tvivel tror jag bottnar i min egen ovana 
att genomföra ett arbete med denna typ av utgångspunkt och en tveksamhet om 
hur och med vilka medier jag ska framställa mitt arbete för att ge rättvisa åt 
dess innehåll. Många parallella tankegångar har förts i linje med varandra för 
att kunna driva projektet vidare. Arbetet har tillika gett mig en fantastisk bild 
av Alby och gett mig möjlighet att träffa och komma i kontakt med underbart 
drivna människor. För mig är det dessa möten som i helhet gjort mitt arbete 
betydelsefullt.

Sammanfattningsvis vill jag bekräfta att uppbyggandet av en mötesplats som 
har till syfte att ge plats för deltagares visioner inte ryms inom den tidsperiod 
jag haft tillgodo i mitt examensarbete. Jag kan bara se detta som en början på 
ett fortsatta arbete. 
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Bilaga 1.

Kartläggning 

Alby och sina invånare

För att läsaren lättare ska ta del av mitt projekt avser jag här redogöra för 
de aktörer som är arbetets byggstenar. Dessa är Botkyrka kommun, specifikt 
delområdet Alby, The Good Tribe samt medborgarna i Alby. Andra aktörer kan 
ses som sekundära parter och deras intressen diskuteras ej direkt i rapporten. 
Då mitt analysarbete syftar till att sammanfatta en generell uppfattning i 
området har jag sammanfört medborgarna i Alby som en aktör.
 

 

Alby betyder uttalat på arabiska - mitt hjärta. Området är en del av Botkyrka 
kommun vilken ligger sydväst om Stockholms kommun. Med sin sinnrika 
slogan ”Botkyrka - Långt ifrån lagom” beskriver man variationen av bebyggelse 
och kulturella bakgrunder i kommunen. Med 100 olika språk och en medel-
ålder på 37 år, har Botkyrka en av Sveriges yngsta och mest internationella 
befolkning. Andra kommundelar, förutom Alby, är  Fittja, Hallunda-Norsborg, 
Tullinge, Tumba-Grödinge. ”Alby - en kreativ och internationell stadsdel” 
betonar kommundelens aktiva kulturverksamheter. Alby ligger i nord-östra 
delen av Botkyrka och har ca. 12.000 invånare av Botkyrkas ungefärliga siffra 
85.000. 

I anknytning till tunnelbanestationen ligger Alby centrum som i dagsläget 
består i stort av grönsakshandel, kommunkontor, café, klädbutik, pizzeria, 
pub/restaurang. Av sammanlagt 4500 bostäder i Alby är 3500 hyresrätter 
ägda av Botkyrkabyggen AB. Statistik från 2011 visar att 61,7% av Albys 
befolkning är invånare med utländsk bakgrund och 29,2% innehar utländskt 
medborgarskap. Störst del av Albys utländska invånare kommer från Asien 
(39,3%), näst flest från övriga Europa 25,1%. 

Från och med 2009 har inflyttningen till Alby visat en större procentuell 
andel än utflyttningen. 24,4% av befolkningen mellan 25-64 år har en efter-
gymnasial utbildning. Arbetslösheten är högre mellan 25-64 år men en siffra 
på 8,1% än mellan 18-24 år med 5,3%. Denna siffra är något högre än i 
landet totalt. 
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The Good Tribe

Är ett företag som arbetar för att skapa engagemang kring hållbarhets-
frågor för bland annat skolungdomar genom workshops. I dagsläget är 
man stationerade i Stockholm Sverige, Haslau bei Birkfeld Österrike och     
Floranopolis Brasilien. De är handledare/ föreläsare/ projektledare/ konsulter 
som specifikt arbetar med att ge innovativa och hållbara lösningar för att 
öka medvetenheten och väcka nyfikenhet kring up-cycling med mera. Man 
arbetar aktivt med konceptet Zero Waste − att ta tillvara på såväl mänskliga 
som materiella resurser. 
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Eldsjälar

Sandra Kinnaman Nordström - innovatör och projektledare för visionen om 
Zero Waste Lab i Botkyrka. Har arbetat i Botkyrka med ett projekt som heter 
earth.re.create, vilket avser väcka nyfikenhet och engagemang kring upcycling 
genom mode & design. På detta sätt demonstrerar de hur mycket resurser vi 
slösar samt ger förslag på hur dessa bättre kan tas om hand. 2011 var Sandra med 
i arbetet med att föra medborgardialoger i Botkyrka vilket bidrog till utveck-
landet av Zero Waste Lab. Sandras vision är att skapa en plats som kan ge 
möjlighet för människor att visa vilka de är och känna sig stolta samt fungerar 
brobyggande mellan olika grupper i samhället.   

My Peensalu - landskapsarkitekt på Botkyrka kommun. Arbetar på parkför-
valtningen med fysiska förändringar av stadsbilden, bland annat med planen 
för Albys framtida utomhusmiljön. Viktigt för My är att människor känner 
sig stolta över sin stadsdel och att mötesplatserna i området är till för alla. 
Anser att Alby är en sund stadsdel som inte stämmer överens med den stigma-
tiserade bilden. Dock kan hon se en segregering inom stadsdelen.   

Leila Bibezic- Journalist, bloggerska på lokaltidningen Södra sidan, filmare för 
Mediahuset Fanzingo, projektledare och radiopratare för Albys röster. Leila 
drivs av ett starkt engagemang att förändra den utomstående bilden av Alby 
och vill gärna se att man skapar ett nätverk där dialogen mellan beslutsfattare 
och medborgare kan föras. Hennes visioner för Alby är många men den absolut 
viktigaste är att människor mår bra och att det finns arbete för unga. 

Halit Uludag- Ordförande i Konyaspor KIF, Albys fotbollsförening. Fotbolls-
föreningen har cirka 700 aktiva medlemmar. Han anser att förenings absolut 
främsta plikt är att skapa ”nyttighet” i samhället, alltså att ge möjlighet för 
föreningens medlemmar att bli sedda och hörda. Detta gör man genom att 
inför varje träning ge tid för samtal och lyssna till lägesrapporter från tiden 
utanför träningen. Halits vision är att Albyborna ska känna sig trygga och 
att alla ungdomar ska få arbete. För att området ska uppnå harmoni behöver 
människor vara sysselsatta och känna sig betydelsefulla.  

Ali Kahn- ordförande i Botkyrka föreningsråd och Pakistan culture sociaty 
och aktiv i det socialdemokratiska partiet. Bland annat arbetar han för att ta 
tillvara på lokala kompetenser och skapa arbetstillfällen i området. Ali vill se 
en interkulturellt fungerande stadsdel med den mångfald, variation av etniciteter 
och språk som finns i Alby.
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Arbetet med en grafisk profil till Zero Waste Lab.

Bilaga 2.

Jag har arbetat med tre komponenter; symbol, devis och namn. I relation till 
varandra avser jag att logotypen ska ge en heltäckande beskrivning av verk-
samheten. Symbolen, en pil som genom en loop (cirkelformad rörelse) går 
från höger botten upp till vänster hörn, antyder om vad verksamheten ska 
innehålla. Devisen − Kreativitet och Innovation i Alby, positionerar verksam-
heten och ger en förtydligande bild. Jag har genom färgvalet syftat till att främst 
väcka glädje och skapa en kraftfull identitet. Resultatet är så en korallröd nyans.

Tillämpningen: Först och främst kommer profilen användas i diverse kommunika-
tionsmaterial. I nuläget handlar det om; affish, brochyr och skyltmaterial. I för-
längningen kan det bli aktuellt med hemsida, brevpapper, produkter o.s.v. Jag 
har arbetat med logotypen främst i tvåfärg men utgått från att den ska fungera 
minst lika väl i en svart/vit version i hänsyn till ekonomiska och ekologiska 
parametrar.  

Logotypsnitt: Logotypsnittet är valt för att uppnå en känsla av glädje, 
kreativitet, enkelhet och fortfarande vara tydlig och läsbar i liten grad. De 
runda hörnen skapar en mjuk känsla som kan låta profilen framstå som vänlig. 
Profiltypsnitt: Avenir har en hög läsbarhet som bryter av mot logotypen och 
övriga element. För att nå högsta läsbarhet har en sans serif (Adobe Garamond 
Pro) valts som brödtext. Sammanställningen av profilen gestaltas i en manual.
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Logotype // Version

Logotype // Färger

Logotype // Förhållande

Logotype // Placering

Färger // Palett

Typsnitt // Typer

Typsnitt // Exempel

1
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4
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Grafisk profil till projekarbetet Bruket − Kreativitet och Innovation 
i Alby. Framtagen 2012. Vid eventuella frågor kontakta Brukets 
pressansvarig på press@bruket.se.

Innehåll



TYPSNITT    |    Sida 1

Logotypen finns i följande versioner:
Stående logga (med och utan devis)
Liggande  (med och utan devis)
Endast Symbol

Logotype // Version



TYPSNITT    |    Sida 2

Logotypen finns i följande utföranden: Vit på svart bakgrund, 
svart på vit bakgrund, vit på färgad botten, färgad på vit botten, 
tvåfärgad på vit bakgrund. 

Vit på röd bakgrund Röd på vit bakgrund Vit på svart bakgrund

Logotype // Färger

Vit på röd bakgrund Röd på vit bakgrund Vit på svart bakgrund

Vit på röd bakgrund Röd på vit bakgrund Vit på svart bakgrund



TYPSNITT    |    Sida 3

Förhållandet är anpassat för att fungera liggande på långsmal 
yta, stående på kvadratisk yta samt stående på rektangulär yta. 
Måtten har utgått från storleken på blå markering.

Logotype // Förhållande



TYPSNITT    |    Sida 4

Placering av följande versioner: liggande med devis, stående 
med devis, och stående utan devis. 

Logotype // Placering

Vänster rad: liggande med devis Mitten: Stående med devis Höger rad: Stående utan devis



TYPSNITT    |    Sida 5

Paletten är framtagen för att fungera i profil och illustrationsmaterial. 

Färger // Palett

PANTONE Red 032 C

CMYK 0,90,86,0

CMYK 0,75,75,0

CMYK 22,3,0,0

CMYK 65,30,0,11

RGB 230,51,30

RGB 239,93,64

RGB 207,239,249 

RGB 87,142,194

PANTONE 7417 C

PANTONE 545 C

PANTONE 646 C



TYPSNITT    |    Sida 6

Typsnitt // Typer

Ingress: Avenir LT Std, 35 Light
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condi
mentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

Rubrik: Avenir LT Std, 95 Blac
Nullam quis risus eget urna mollis ornare 
vel eu leo. Maecenas faucibus mollis inter.

Logotype: Dosis ExtraBold
Nullam quis risus eget urna molis 
ornare vel eu leo. Maecenas buse 
mollis interdum.

Brödtext: Adobe Garamond Pro, Regual
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa 
justo sit amet risus. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Morbi leo risus, porta ac 
consectetur ac, vestibulum at eros.



TYPSNITT    |    Sida 7

Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Praesent 
commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Cras 
justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. 

Typsnitt // Exempel

Etiam porta sem malesuada magna mollis eui 
mod. Maecenas sed diam eget risus varius bla 
dit sit amet non magna. Morbi leo risus, porta 
ac consectetur ac, vestibulum at eros. Vivamus 
sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus 
dolor auctor. Praesent commodo cursus mana, 
vel scelerisque nisl consectetur et. Aenean 
eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia 
quam venenatis vestibulum. Vestibulum id li 
ula porta felis euismod semper. Etiam porta 
sem malesuada magna mollis euismod. Maec 
nas sed diam eget risus varius blandit sit amet 
non magna. Morbi leo risus, porta ac consect 
tur ac, vestibulum at eros. Vivamus sagittis lcus 
vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. 
Praesent commodo cursus magna, vel sceler 
isque nisl consectetur et. Aenean eu leo quam. 
Pellentesque ornare sem lacinia quam venena-
tis vestibulum. Vestibulum id ligula porta felis 
eu ismod semper. Etiam porta sem malesuada 
magna mollis euismod. Maecenas sed diam 
eget risus varius blandit sit amet non magna. 
Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vesti 
bulum at eros. Vivamus sagittis lacus vel augue 
laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Praesent 
commodo cursus magna, vel scelerisque nisl 
consectetur et. Aenean eu leo quam. Pellen 
tesque ornare sem lacinia quam venenatis vesti 
bulum. Vestibulum id ligula porta felis euis  

mod semper. Etiam porta sem malesuada mag 
na mollis euismod. Maecenas sed diam eget 
risus varius blandit sit amet non magna. Morbi 
leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum 
at eros. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet 
rutrum faucibus dolor auctor. Praesent com 
modo cursus magna, vel scelerisque nisl con-
sec tetur et. Aenean eu leo quam. Pellentesque 
ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. 
Vestibulum id ligula porta felis euismod sem 
per. Etiam porta sem malesuada magna mollis 
euismod. Maecenas sed diam eget risus varius 
blandit sit amet non magna. Morbi leo risus, 
porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Vi 
vamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum 
faucibus dolor auctor. Praesent commodo cur 
sus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. 
Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem 
lacinia quam venenatis vestibulum. Vestibulum 
id ligula porta felis euismod semper. Etiam por 
ta sem malesuada magna mollis euismod. Mae 
cenas sed diam eget risus varius blandit sit amet 
non magna. Morbi leo risus, porta ac consecte 
tur ac, vestibulum at eros. Vivamus sagittis la 
cus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor 
auctor. Praesent commodo cursus magna, vel 
scelerisque nisl consectetur et. Aenean eu leo 
quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam 
venenatis vestibulum. 
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