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”Det gränslösa samhället”
 – Om hur goda idéer kan leda till ojämlikhet/utestängning

En plattityd; samhället är delat. Lite mera nyanserat; det verkar fi nnas en 
tendens till att strukturera den mänskliga samvarons former. Individer, liksom 
aktiviteter, separeras i olika kategorier vilka rangordnas mer eller mindre 
relevant för samhällets fungerande. Dessa processer sker utan att någon av de 
inblandade har något intresse i en sådan strukturering. Det kan till och med 
vara så att, trots allas välvilja och medvetna försök, samhället förblir med sin 
ojämlika struktur. Rättfärdiga tankar och goda intentioner kan leda, och leder 
ibland, till konsekvenser motsatta dess ursprungliga avsikt. Nationalekonomer 
pratar om externa effekter som inte nödvändigtvis är lika goda och rättfärdiga 
som intentionerna bakom de sociala och politiska mål man började med.

I denna korta artikel vill jag visa dessa 
goda idéers oavsedda uteslutningskon-
sekvenser med ett exempel. Idén om 
”informationssamhället” är en sådan 
god tanke. Kännetecknande är en stark 
tro på teknik och teknisk utveckling 
som drivkrafter i förändringen av sam-
hället och som ekonomins motor. En 
annan karakteristik av idén ”informa-
tionssamhället” är att detta nya sam-
hälle som tekniken hjälper oss forma 
är globalt, öppet för alla oavsett kön, 
färg, ålder eller någon annan biografi sk 
skillnad eftersom, och detta är det sista 
kännetecknet, individen har nyckeln 

till sin egen framtid. En talande bild av 
detta nya samhälle är den enskilde 
individen som med en sladd i handen 
kan koppla sig till ett hål i väggen och 
nå den vida världen. Inga gränser hin-
drar denne att delta i informations-
samhället och det är tekniken som 
möjliggör ett sådant deltagande. En 
vacker och åtråvärd idé.
Den svenska varianten av idén lyder 
”ett informationssamhälle för alla” och 
har översatts i Kista, ett högteknolo-
giskt område norr om Stockholm, med 
mottot ”gränslöst”. Implementeringen 
av den goda idén har, tyvärr, inbyggda 
uteslutningsmekanismer.

Ett informationssamhälle på svenska
År 2000 beslutade den svenska riks-
dagen det IT-politiska målet att ”Sve-
rige ska som första land bli ett infor-
mationssamhälle för alla” (prop. 1999/
2000:86). Fem år senare, i juli 2005 
(prop. 2004/05:175), bekräftade reger-
ingen det socialdemokratiska idealet – 
att det nya samhället bör, och förmår 
med hjälp av tekniken, omfatta alla.
Det IT-politiska målet och, med det, 
idén om informationssamhället har 
översatts i Kista i visionen Kista Sci-
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Siffrorna berättar om kontors   utrymme, 
antal anställda, samt antal företag. Av 
de 650 företag som fi nns i Kista är de 
som arbetar speciellt med IT mark-
erade. Den teknologiska utvecklingen 
sker vidare mestadels kring trådlös tek-
nologi, bredbands system och mobila 
tjänster. Att döma av de offi ciella fakta 
och siffror som fi nns verkar det fi nnas 
en önskan om att betona Kista som 
en företagsam, dynamisk, teknologisk 
region.
En andra aspekt bör nämnas. All infor-
mation som presenteras i den första 
OH-bilden har att göra med Kistas 
företagssida. Detta är huvudspåret 
genom hela presentationen. Det Kista 
som de beskriver som företagsamt och 
teknologiskt är ett begränsat Kista – 
det täcker 2 000 000 m2. Kistas andra 
delar – Akalla, Husby och Kistas 
bostadsområden för att inte glömma 
de andra områden som omfattas av 
det större Kista Science City (det vill 
säga Sundbyberg, Rinkeby, Spånga-
Tensta, Järfälla och Sollentuna) – tys-
tas. Med ett enda penndrag har den 
teknologiska defi nitionen krympt 
Kista Science City.
Ett steg till i försöket att defi niera 
Kista genom dess teknologiska grän-
ser är att presentera Kistas historia. 
Som alla historiska berättelser är 
också denna skriven från en särskild 
synvinkel. 

ence City. Kista Science City är en 
framtidsvision för ett geografi skt 
område som inkluderar Järfälla, Kista, 
Södra Järva, Sollentuna och Sundby-
berg. Framtidsvisionen och dess imple-
mentering drivs av Kista Science City 
AB – ett samarbete mellan Stockholms 
stad, näringslivet och universitetet.
Regeringens mål ”ett informations-
samhälle för alla” har i Kista översatts 
med mottot ”gränslöst” – teknologin 
och världen den knyter samman är 
gränslös, idéer är gränslösa och framti-
den likaså. Viktigast är att individen 
anses ha ändlös potential och Kista 
gränslösa möjligheter.
Precis som andra idéer om samhället 
erbjuder informationssamhällets idé 
ett sätt att betrakta och agera i världen 
som lyfter fram vissa aspekter samti-
digt som den osynliggör andra. I pro-
cessen att omvandla en region till ett 
informationssamhälle skapas symbo-
liska gränser som preciserar vilka ”vi” 
är och vad ”vi” gör. Men ett ”vi” förut-
sätter ett ”de” och lägger därmed grun-
den för utanförskapets begynnelse.

Idéns konkretisering: 
Vilka ”vi” är och vad “vi” gör 
Kista Science City AB:s formella pre-
sentation är ett bra sätt att närma sig 
till vilka som bebor Kistas informa-
tionssamhälle. Presentationen börjar 
med några ”Fakta och nyckeltal”.

Land area: 2 000 000 m2

Offi ce space: 1 100 000 m2

650 companies
250 ICT companies
175 SMEs

Main areas
Wireless Systems
Broadband Systems
Mobile Services

Fakta och nyckeltal
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leria och med byggnationen av Kista 
Science Tower och Kista Entré.
Det är en framgångshistoria om hur 
ett högteknologiskt kluster skapas ur 
tomma intet. Kistas historia skrivs 
fram genom en teknologiutveckling, 
vilket skapar intrycket av att tekno-
logi är själva ryggmärgen i Kistas his-
toria. Återigen tystas allt som inte har 
med teknologi att göra. Den enda 
händelse som nämns som inte är 
direkt relaterad till teknologi har att 
göra med att det gamla ekonomiska 
systemet tillhör det förfl utna: “den 
sista bonden lämnar” Kista 1976 – 
men också här ges informationen som 
en del i berättelsen om den fortsatta 
teknologiseringen.
Just de två aspekter som känneteck-
nade valet av fakta och statistik vid 
introduktionen av Kista strukturerar 
också den historiska redogörelsen. Ett; 
fokus på teknologi och två; begränsa 
det geografi ska området till att gälla 
endast Kistas företagsområde. Dessa 
två aspekter är inte oberoende av var-
andra. De är sammanfl ätade genom 
det som tystas: icke-teknologiska akti-
viteter, icke-högteknologiska platser, 
icke-tekniska människor.
Tystnaden hörs som tydligast när 
man jämför den offi ciella historieskriv-

ningen med Kistas egna invånares hist-
orieskrivning. Istället för att strukturera 
sina berättelser kring den teknologiska 
gränsdragningen formerar sig invånar-
nas historiska berättelse längs med et -
niska och kulturella linjer.

“I början av 80-talet, de som fl yttade till 
området var såna som bodde trångt mitt 
i sta’n och de som hade sålt sitt hus. […] 
I mitten av 80-talet var det hela familjer, 
främst från Latinamerika, som fl yttade från 
Tensta och Rinkeby till Kista. Att fl ytta från 
Tensta och Rinkeby till Kista var att fl ytta 
upp socialt och ekonomiskt. Men de som re-
dan bodde här, framför allt svenskar, började 
känna att det fanns alldeles för många in-
vandrare. […] Invandrare fortsatte att fl ytta 
in, men vid slutet av 80-talet kom de från 
andra delar i världen: Grekland, Jugoslavien, 
Finland och Iran. […] Dagens stora grupp av 
somalier, framför allt i Husby, har kommit 
bara under de senaste fem åren.” (gw)

Kista Science City är en vision om ett 
informationssamhälle som täcker in 
hela Järvaområdet. Men när man läser 
den offi ciella historiska berättelsen är 
det bara möjligt att få ta del av Kistas 
industriområde, så till den grad att mot 
slutet av presentationen en karta begrän-
sar Kista Science Citys omgivningar:

Välkommen till Kista Science City

Några årtal i Kistas historia

1905  Militärt övningsområde
1972  Marken börjar bebyggas
1975  Infl yttning av Ericsson – 
          SRA och Rifa 
1976  Sista bonden lämnar jordbruket
1980  IBM fl yttar in
1985  Stockholm stad tar initiativ till 
          ett elektronikcentrum i Kista
2000  Arbetet med Framtidsvision 
          påbörjas
2001  Genomförandet påbörjas 

Från att tidigare ha varit ett jord-
bruksområde, och senare ett militärt 
övningsområde, har Kista förvandlats 
till en högteknologisk region. Den 
historia som berättas följer en tydlig 
tråd. Berätt elsen handlar om en grad-
vis “teknologisering” av området. 
Under 70-talet fl yttade Ericssons före-
gångare (SRA, Rifa) och IBM:s 
svenska gren till Kista. Under 80-talet 
kom Stockholms stad, tillsammans 
med Ericsson och Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH), att gemensamt 
ta initiativet att planerna kring ett 
elektronikcentrum i Kista. Electrum 
(Stift elsen Elektronikcentrum) drogs 
där                    med igång 1986. Vid 90-talets 
början arbetade cirka 20 000 männi-
skor på mer än 200 olika platser i 
Kista; ledande internationella IT- och 
telekomföretag hade huvudkontor i 
området, och många institut utförde 
sin forskning i nära samarbete med 
industrin. Under de första åren av 
det nya millenniumet görs ansträng-
ningar för att inkludera också andra 
områden kring Järva (Sundbyberg, 
Rinke by, Spånga-Tensta, Järfälla och 
Sollentuna). Företagssamhället, uni-
versitetet och lokala myndigheter 
utvecklar visionen kring Kista Science 
City och grundar Kista Science City 
AB för att förverkliga visionen. Arbe-
tet börjar med att renovera Kista Gal-
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Kartan slutar vid tunnelbanan, och ute-
sluter därmed det större Science City 
och, mest fl agrant, Kistas bostadsområ-
den. Genom att defi niera Kista som en 
högteknologisk region tystas allt som 
inte bekräftar områdets tekniska karak-
tär ned. Och tystnad innebär i förläng-
ningen att försvinna från kartan. 
Gränsen teknologisk/icke-teknologisk 
särskiljer platser, delar på människor, 
och skriver om historiska berättelser.

Den (uteslutande) 
ekonomiska rationaliteten
Egentligen fi nns det inget anmärk-
ningsvärt i glappet som uppstår mellan 
idén om ”informationssamhället” och 
dess översättning i ett konkret område. 
Under konkretiseringsprocessen inkor-
porerar själva idén kategoriska dikoto-
mier – dikotomier som defi nierar vem 
hör och vem inte hör till informations-
samhället i vardande. Sådana dikoto-
mier ingår i en utspridd ekonomisk 
rationalitet som används för att orga-
nisera våra samhällen. Låt oss titta när-
mare på denna form av rationalitet i 
Kista Science City visionen.

”Kista ska utvecklas till en Science City 
– en levande och växande vetenskapsstad 
med företag, universitet och högskolor på 
internationell nivå och ett attraktivt och 
brett utbud av bostäder, kultur, service 
och rekreation som attraherar kompetenta 
människor.”

En stark ekonomisk rationalitet präglar 
visionen om vetenskapsstaden: Kista 
ska utvecklas, bli en viktig aktör på den 
internationella arenan, attrahera företag 
från alla världens hörn. Målet är att öka 
den ekonomiska tillväxten och för detta 
behöver man ”kompetenta människor.”
Och alla vi anar ju vem som anses vara 
attraktiv… framför allt med tanke på 
den teknologiska defi nitionen av Kista 
Science City som, vi har sett, dominerar 
i området. Icke-teknologiskt kunniga 
människor blir omedelbart icke-kom-
petenta, oattrak tiva. De anses inte bidra 
till en ”vetenskapsstad” även om andra 

kompetenser och jobb behövs för att 
överhuvudtaget kunna underhålla en 
sådan stad – jag tänker på servicejobb 
av alla slag; från städhjälp och barnpass-
ning till jobb inom restaurang eller 
vård. Sådana underordnas i samhälls-
hierarkin för de anses inte bidra, direkt, 
till ekonomisk tillväxt.
Ett annat exempel av den ekonomiska 
rationaliteten som omformar idén om 
”informationssamhället”. Denna gång 
kommer exemplet från Competence, 
en tidning som distribueras gratis i 
Kista-området.

”Competence når spetskompetensen i 
Stockholms framtidsområden. Inom tid-
ningens spridningsområde arbetar 35 000 
inom IT och bioteknik. Mer än 4 000 forskar 
och närmare 40 000 studerar.
Våra läsare fi nns inom såväl näringsliv 
som akademi och är köpstarka och hög-
utbildade.”

Här blir dikotomierna tydligare. Det 
är de ”köpstarka och högutbildade” 
som är intressanta för det framtida 
samhället; det är de som jobbar eller 
forskar inom IT och bioteknik som 
värderas högt. På så sätt, genom att 
ekonomiskt värdesätta olika aktiviteter 
och människor som ägnar sig åt dem, 
bygger man ojämlikhet in i den 
ursprungligen jämlika idén om ”det 
gränslösa samhället.”
Kategoriska dikotomier av typen vi/
de, teknisk/icke-teknisk, köpstark/
köpsvag, delar och rangordnar män-
niskor, i detta fall, i enlighet med deras 
ekonomiska värde för det tilltänkta 
samhället. Dessa dikotomier inkorpo-
reras i det socialdemokratiska målet 
om ”ett informationssamhälle för 
alla”. Konkretiseringen av en god 
tanke (oavsiktligt) reproducerar på så 
sätt ojämlikhet och utestängning.

  Ester Barinaga
  Filosofi e doktor 
  Kungliga Tekniska Högskolan 


