
 

 

Gatunamn som lyfter fram kvinnor och speglar det 

moderna Botkyrka 

 
Hälften av Botkyrkaborna är kvinnor. Ungefär lika stor andel har utländsk 

bakgrund. Det är emellertid inget som avspeglas i våra gatunamn. I boken 

Vägnamnen i Botkyrka av Sven Gunnar Broström och Lars Severin (Botkyrka 

kommun 1999) redovisas Botkyrkas då ca 740 gatunamn. Sedan dess har 

ytterligare 25 gatunamn tillkommit, framförallt i Riksten.  

 

57 av våra gator är uppkallade efter verkliga personer. 96 procent är män! 

Endast två gatunamn hänför sig till kvinnor: Alice Tegnérs väg och Anna 

Maria Roos väg. Räknar vi in gatunamn som är inspirerade av den nordiska 

gudaläran så tillkommer en gudinna (Iduns väg), men hon ledsagas av inte 

mindre än tio manliga gudomligheter. Går vi till yrkesbeteckningar och 

liknande så är bilden densamma. Vi kan notera Tre pigors väg och 

Drottningvägen, men i övrigt har namnen övervägande manliga associationer 

(Kaplansbacken, Hirdvägen, Nämndemannavägen, Väpnarvägen, 

Sadelmakarvägen osv.). 

 

Gatunamn som reflekterar Botkyrkas kulturella och etniska rikedom är ännu 

sällsyntare. I området kring Tumba bruk hittar vi Muldersvägen efter den 

holländske pappersarbetaren Erasmus Mulder (1715–1780) men det är också 

allt (om vi inte räknar dansken Tycho Brahe och polacken Kopernikus som fått 

ge namn åt var sin väg på Solhöjden). 

 

Namnskicket speglar givetvis i stor utsträckning äldre förhållanden. Även om 

en ansenlig mängd gatunamn tillkommit efter 1965 vid utbyggnaden av norra 

Botkyrka, så har merparten ett äldre ursprung. Gatunamnen är en del av 

kulturarvet och en länk till historien. Men det bör inte hindra oss från att i 

fortsättningen namnge gator, vägar och platser på ett sätt som bättre speglar det 

samhälle vi faktiskt lever i.  

 

Förslag till beslut: 

 

kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämndens namnberedning 

att i sitt fortsatta arbete ta fram namn som lyfter fram kvinnor och som speglar 

det moderna Botkyrkas mångfald. 
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