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ABSTRACT

Between the years 2000 and 2005, Swedish government granted a special fi-
nancial support to seven municipalities with a high proportion of immigrant 
population, to take measures and carry out projects with the overarching 
objective to break the ongoing social and ethnic segregation in the Swedish 
Metropolitan areas of Stockholm, Gothenburg and Malmö. 

In their work, apart from some general objectives formulated by the 
government, the municipalities would follow four governmental guidelines. 
The projects should follow a “bottom-up” perspective and involve the local 
population in the planning process as well as in the implementation. The 
projects should be carried out in close co-operation between private and 
public organisations. The projects should be evaluated by an external re-
search institution. And finally, the projects proven to be effective should be 
incorporated in the municipality’s permanent organisations. 

The result of this special governmental support were several hundred 
projects within the areas of education, labour market, social measures, cul-
tural activities, democratic participation and so on. The projects have been 
evaluated by different university departments and research institutions, 
which have then published the results of their evaluations in more than one 
hundred reports. 

This report is an evaluation that focuses on how the objectives of “bot-
tom-up” perspective and local participation have been implemented in the 
projects carried out by the municipalities mentioned above. The evaluation 
was carries out by the Multicultural Centre and financed by the Swedish 
Ministry of Justice.

The evaluation report consists of two major parts. The first part, written by 
Nina Edström, maps out the activities directed at democratisation and lo-
cal participation and analyses how the governmental objectives have been 
operationalized at municipal and district level. This part analyses also the 
measures taken and the organisation created by the municipalities in terms 
of their adequacy to realise the governmental objectives. 

A result from Edström’s analyses is that the governmental objectives are 
followed by municipalities at a general level, but are not usually translated 
into practical targets at district level. Actors working with local participa-
tion on this level either repeat the general objectives of their municipality, 
or go back to the more abstract objectives formulated by the government. 
Apart from this, some targets formulated to enrich local participation do not 
have corresponding measures to realise the targets. 
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The activities directed at local participation are based, in all districts, on 
three major pillars: meeting places, reference groups, and a kind of local de-
velopment fund. There are also several information channels among which 
the local newspapers and it-based communication are the most usual ones. 
A lot of work is also devoted to attract the target groups into the activities. 
However, there are several obstacles to their participation. 

One of these obstacles is the obscurity of the concept of “bottom-up” 
perspective. Since the target groups have not been in the process of tar-
get definition, they do not exactly know what is meant by this concept. In 
practice they have to follow the interpretations made by the practitioners. 
Even among practitioners the interpretations of the concept go in different 
directions. 

Another obstacle is the inequality between those who are in the adminis-
tration and those who are not, in terms of accessibility to information and 
knowledge about the development practices. Due to their earlier access to 
information and a higher competence in translating needs to project ap-
plication, the first group dominates the process and determines the use of 
resources.

The third obstacle is the lack of clarity in the mandate of politicians and 
practitioners on the one hand, and that of the local population on the other 
hand: who is responsible for what. This lack of clarity has led to the follow-
ing division of work: the local population has worked mainly with the issues 
of security and local environment, whereas the professional actors have con-
centrated on the structural issues as labour market and education problems. 

Despite these obstacles the attempts to take the local population into the 
process of development has led to some positive results. The number of lo-
cal people taking part in the projects has increased. Different new networks 
have been built. And some permanent organisations for local participation 
have been created. 

The work to be done is to find a strategy and to create an organisation 
for working on local participation in the future without the governmen-
tal financial support. Some municipalities have created such strategies/
organisation, while others have not. 

The second part of the report, written by Emil Plisch, is based on a statistical 
survey in three target districts: Fittja in Botkyrka municipality, Hjällbo in 
Gothenburg municipality and Rosengård in Malmö municipality. This part 
of the report discusses, in statistical terms, the perception of the local popu-
lation on the results of the development projects. 

According to the survey the local population has a generally meagre 
knowledge about the implementation of Metropolitan policy in Sweden. 
Their knowledge is limited to the practical job done in their immediate en-
vironment. Even at local level the participation of local population is limited 
and involves only a minority. 

The perception of the population on the results of Metropolitan policy 
differs in the three districts. The most positive perception is that of the 
population in Fittja and the most negative one is that of the population in 
Rosengård. In all three districts the majority of inhabitants does not feel 
that they have any substantial influence on the process of development. 
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The level of participation is low in the general elections, in the Swedish 
political parties and in the Swedish voluntary organisations. The most fre-
quent types of political participation, apart from voting in general elections, 
consist of direct contact with politicians and taking part in political actions. 
The level of participation in immigrant voluntary associations is somewhat 
higher but still limited to a minority of the population. The most popular 
realisations of cultural participation consist of visits to libraries and cinemas. 

Concerning the respondents’ attitudes towards public institutions, local 
politicians and employers enjoy least confidence. Employment offices too, 
are found in the lower part of the ranking list rating confidence. The highest 
confidence is enjoyed by the police and social insurance offices. 

Segregation, unemployment and the conditions of children and young 
people are perceived to be the main social problems in the districts. The 
majority of the population feel at home in their districts, but would still 
want to move out if they could. Despite all difficulties there is still a high 
optimism among the population concerning the future of their residence 
districts. 
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FÖRORD

Denna rapport redovisar hur underifrånperspektivet har praktiserats i de 
sju kommuner som ingick i storstadssatsningen: Botkyrka, Göteborg, 
Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm och Södertälje. Rapporten har 
finansierats med hjälp av medel som Justitiedepartementet beviljade 
Mångkulturellt centrum i april 2004. 

Rapporten består av två huvuddelar. I den första delen, som socialantro-
pologen Nina Edström ansvarar för, kartläggs och analyseras mål och åtgär-
der för demokratiarbetet i de involverade kommunerna. Här diskuteras även 
de organisationsformer som kommunerna valt för att arbeta vidare med 
boendedelaktigheten. Denna del bygger på kommunernas rapporteringar 
och avtal, externa utvärderingar samt intervjuer med ett antal politiker, 
tjänstemän och boende direkt involverade i satsningen. 

Den andra delen, som statsvetaren Emil Plisch ansvarar för, bygger på 
ett omfattande statistiskt material från de tre kommun- och stadsdelarna 
Fittja, Hjällbo och Rosengård och redovisar de boendes synpunkter på, och 
deras roll i, förändringsarbetet samt analyserar faktorer som underlättat 
eller försvårat de boendes delaktighet i de tre kommun- och stadsdelarna. 
Statistiken har samlats in genom en enkät som skickats ut till 1000 personer 
i vardera Fittja, Hjällbo och Rosengård – de tre invandrartäta kommun- och 
stadsdelar som 1999 valdes ut som nationella exempel för en speciell sats-
ning och som år 2000 inlemmades i storstadssatsningen. 

I genomförandeprocessen har, utöver ovan nämnda personer och handleda-
ren Hassan Hosseini-Kaladjahi, flera aktörer deltagit. 

Ett antal nyckelpersoner bestående av politiker, tjänstemän och boende 
har ställt upp för intervjuer och delat med sig av värdefulla kunskaper. 

Processledarna i några av de 24 kommun- och stadsdelar som ingick i 
storstadssatsningen har hjälpt oss med att hitta lämpliga personer för inter-
vjuer och gett oss en omfattande bild av de olika aktiviteterna som bedrivits.

Kontaktpersoner, föreningar, skolor, församlingar och andra enskilda har 
lagt ner mycket arbete på att hjälpa respondenterna med att besvara enkä-
ten. Bland kontaktpersonerna bör särskilt nämnas Mahin Kiwi som med 
sitt stora engagemang och sina kreativa metoder har höjt andelen insamlade 
enkäter i Rosengård till en oväntat hög nivå. Ett stort tack till alla dessa 
personer! 

Rapporten skulle inte ha kunnat förverkligas utan en aktiv medverkan från 
de boende i Fittja, Hjällbo och Rosengård. Vi skulle vilja rikta ett hjärtligt 
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tack till alla de personer som fyllt i enkäten. Den insats som varje enskild 
person tillfört arbetet genom att svara på en enkät, ser kanske inte så avgö-
rande ut när man tar den för sig själv, men leder ändå till ett viktigt resultat 
när alla de enskilda svaren i slutändan adderas till en helhet. 

Botkyrka, mars 2005

Emil Plisch  Nina Edström  Hassan Hosseini-Kaladjahi 
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INLEDNING

Mångkulturellt centrum beviljades i april 2004 medel från Justitiedepar-
tementet för att genomföra en studie med inriktning på hur underifrån-
perspektivet tillämpats i storstadsarbetet inom ramen för de lokala ut-
vecklingsavtal som sju kommuner slutit i storstadsregionerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö (Ju2004/2199/sto). Regeringens beslut grundar sig 
på en ansökan från Mångkulturellt centrum om medel för att undersöka hur 
kommunerna organiserat arbetet med boendedelaktighet och boendedialog 
i storstadsarbetet. Förhoppningen är att studien ska kunna utgöra underlag 
för framtida åtgärder som leder till utveckling av demokratin på lokal, regio-
nal och nationell nivå. 

Studiens syfte och frågeställningar. Studiens syfte är att undersöka hur 
underifrånperspektivet i storstadsarbetet har praktiserats inom ramen för de 
lokala utvecklingsavtalen. Utgångspunkten har bl.a. varit att undersöka hur 
sambandet mellan vardaglig delaktighet och den representativa demokratin 
ser ut, samt på vilket sätt det demokratiska deltagandet mellan de allmänna 
valen kan stärka den representativa demokratin. Studien utgörs av två delar 
där den första är en kvalitativ studie där arbetet kartläggs och analyseras. 
Den andra delen är en kvantitativ studie av hur de boende i kommun- och 
stadsdelarna Fittja, Hjällbo och Rosengård ser på det förändringsarbete som 
pågår. Stads- och kommundelarna har det gemensamt att de, förutom att de 
ingått i Storstadssatsningen, också tidigare erhållit statligt utvecklingsstöd 
som Nationella exempel. Frågeställningarna som har legat till grund för den 
kvalitativa studien är: 
 - Hur har organisering av boendedelaktighet och genomförda åtgärder 

påverkat utvecklingen?
 - Hur har utvärderingar uppmärksammat och bidragit till kommunens 

arbete med att utveckla boendedelaktighet? 
 - Vilka strategier har kommunerna för det framtida arbetet med boende-

dialog, boendedelaktighet och boendeinflytande? 

För genomförandet av den kvantitativa studien har följande frågeställningar 
legat till grund:
 - Hur ser de boende på förändringsarbetet och vilka möjligheter och 

hinder de ser för sin delaktighet i detta arbete?
 - Vilka grupper deltar och vilka gör det inte? 
 - Vilka är variablerna som förklarar boendedelaktighet i de olika stadsde-

larna?
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 - Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika stadsdelarna? 
Varför lyckas vissa bättre än andra? Hur kan resultaten i de olika stads-
delarna förklaras?

 - På vilket sätt har underifrånperspektivet påverkat de boendes möjlighe-
ter att delta i kommunernas demokratiska beslutsprocesser? 

Kort om Storstadssatsningen och storstadsarbetet. Storstadssatsningen, 
som senare har kommit att benämnas storstadsarbetet, initierades efter att 
riksdagen antagit propositionen ”Utveckling och rättvisa – en politik för 
storstaden på 2000-talet” (prop 1997/98:165). De två övergripande målen 
för politiken är enligt propositionen:
 - att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för tillväxt och därmed 

kunna bidra till att nya jobb skapas såväl inom regionerna som i övriga 
delar av landet,

 - att bryta den sociala och etniska segregationen i storstadsregionerna 
och att verka för jämlika levnadsvillkor för storstädernas invånare (ibid: 
30).

Genom bättre samordning av regionernas befintliga resurser liksom de extra 
medel som tillfördes genom propositionen, skulle de långsiktiga målen 
kunna uppfyllas. De mål som avser arbetet mot segregationen och är rele-
vanta för de lokala utvecklingsavtal som kom att slutas, är som följer:

 - sysselsättningsgraden i de socialt utsatta bostadsområdena bör höjas för 
både män och kvinnor

 - socialbidragsberoendet bör minskas
 - det svenska språkets ställning bör stärkas, såväl bland barn och ungdo-

mar som i den vuxna befolkningen
 - alla elever bör ges förutsättningar att nå målen i grundskolan, det är 

särskilt viktigt att ingen elev lämnar grundskolan utan tillräckliga kun-
skaper i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik

 - utbildningsnivån i den vuxna befolkningen bör höjas – de som saknar 
utbildning motsvarande svensk gymnasiekompetens bör erbjudas detta

 - alla stadsdelar i storstäderna bör uppfattas som attraktiva och trygga av 
dess invånare, och utgöra goda och hälsosamma livsmiljöer

 - folkhälsoläget, både i form av ohälsotal och självupplevd hälsa, bör för-
bättras 

 - det demokratiska deltagandet och delaktigheten bör öka i de utsatta 
bostadsområdena (prop.1997/98:65:31)

I propositionen angavs att lokala utvecklingsavtal skulle slutas mellan stat 
och kommun. Avtalen skulle innehålla lokalt framtagna mål med utgångs-
punkt i ovan återgivna mål. Avtalen skulle också innehålla en åtgärdsplan 
för de aktuella stadsdelarna. Att planerna skulle vara långsiktiga och att 
medborgarna skulle vara delaktiga i planernas framtagande betonades: 

Det är viktigt att de boende i de aktuella stadsdelarna engageras i såväl målformule-
ring som i framtagandet av den lokala åtgärdsplanen. De internationella erfarenheter-
na från förnyelse av utsatta bostadsområden visar entydigt att framgång förutsätter en 
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hög grad av delaktighet från invånarnas sida. Det finns en lång rad ideella föreningar 
och andra frivilliga initiativ i dessa områden som måste tas tillvara (ibid:80). 

Vidare skulle samverkan mellan olika myndigheter regleras genom åtgärds-
planerna (ibid: 80). Dessa riktlinjer omnämns ofta som ”nyckelmetoderna” 
långsiktighet, samverkan och underifrånperspektiv. Utöver detta krävdes att kom-
munerna tog fram en plan för uppföljning och utvärdering.

För kommunernas del (”det kommunala åtagandet”) ingick också att 
det statliga stödet förutsatte en minst likvärdig kommunal motprestation. 
Därmed såg man det som viktigt att kommunen i sin interna resursfördel-
ning tog hänsyn till de berörda områdenas behov. Kommunens samman-
lagda insatser till områdena skulle även under avtalsperioden vara minst lika 
omfattande som tidigare. Till denna bedömning lade också regeringen att 
kommunerna skulle vara ansvariga för de lokala utvecklingsavtalens genom-
förande (ibid).

Under år 2000 hade staten och sex av de aktuella kommunerna slutit 
utvecklingsavtal. Botkyrka, Huddinge och Malmö stad tecknade avtal som 
löpte till och med år 2004. Haninge, Stockholms stads och Södertäljes avtal 
löper ut vid 2005 års utgång. Göteborgs avtal, vilket försenades till 2001, 
gällde fram till och med år 2004 (Storstadsdelegationen 2003). De 24 stads-
delar som omfattas av avtalen är:

Botkyrka:  Fittja, Hallunda/Norsborg och Alby
Göteborg: Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården
Haninge:  Jordbro
Huddinge:  Flemingsberg, Vårby gård och Västra Skogås
Malmö:  Fosie, Hyllie, Rosengård och Södra Innerstaden 
Stockholm:  Husby, Rinkeby, Rågsved, centrala Skärholmen och Tensta
Södertälje: Fornhöjden, Geneta, Hovsjö och Ronna

Fyra politikområden är av särskild vikt för den betoning som givits under-
ifrånperspektivet i storstadspolitiken. Parallellt med att storstadspolitiken 
togs fram pågick också de utredningar som låg till grund för den nuvarande 
bostadspolitiken och integrationspolitiken. De betonar var och en vikten av 
allas delaktighet och inflytande, liksom att fokus riktas mot bostadsområde-
na istället för individen (prop 1997/98:165: 51, 74, prop 1997/98:16, 1997/
98: 119). Demokratipropositionen kom senare också att ange regeringens 
strategi för att långsiktigt värna och fördjupa demokratin. Ett av målen var 
att medborgarnas möjligheter att påverka den politiska processen skall bli 
mer jämlika. Fokus lades på att andelen ungdomar, arbetslösa och personer 
med utländsk bakgrund som deltar i den politiska processen skall öka (prop 
2002/02:80:31). Kopplingen mellan utvecklingspolitiken för storstaden och 
demokratipolitiken görs bland annat i utgångspunkten att medborgarnas 
allmänna livsvillkor är avgörande för deras delaktighet. Åtgärder som syftar 
till att utjämna ekonomiska och sociala skillnader skall också ses som åtgär-
der som långsiktigt främjar demokratin och alla medborgares deltagande i 
denna. Hinder för deltagande måste också undandröjas, bland vilka maktha-
varnas förhållningssätt och värderingar nämns som exempel på faktorer som 
kan bli föremål för ”arbete” (ibid:37). Politikområdena integration, boende 
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och demokrati samspelar i den modell för utveckling i storstadsområdena 
som regeringen har ritat upp. Det nya seklets karta för välfärden tycks sträva 
mot folklig mobilisering, individens engagemang och en anpassning av folk-
styret till nya förhållanden. 

Teoretiska utgångspunkter

Begrepp och definitioner Den allmänna definitionen av begreppet demo-
krati härstammar ursprungligen från det grekiska ordet demokratia, vilket 
betyder folkstyre, dvs. att all makt utgår ifrån folket. Den vanligast förekom-
mande formen av demokrati är den liberala, eller representativa demokratin 
som, utöver det att medborgarna i allmänna och fria val väljer sina represen-
tanter, bygger på att politiken utövas inom ramen för en rättslig eller kon-
stitutionell form som värnar individuella fri- och rättigheter däribland t.ex. 
yttrande-, mötes- och religionsfrihet. 

En annan form av demokrati, vars förespråkare bl.a. kommit att utmana 
den representativa demokratimodellen, är den så kallade deliberativa de-
mokratin, eller direktdemokratin. Denna form av demokrati bygger på ett 
aktivt folkligt deltagande i form av t.ex. folkomröstningar. Det klassiska 
exemplet på en direktdemokrati var antikens atenska stadsstat (Hague, 
Harrop och Breslin 1998:20ff). Principen med direktdemokrati kan förkla-
ras som sättet att styra genom att söka konsensus och noggrant överväga 
de olika valmöjligheter som står till buds i varje enskild fråga innan beslut 
fattas (Dryzek 1990). En vidareutveckling av denna demokratimodell är den 
så kallade deltagardemokratin vars främsta förespråkare är Carole Pateman 
(1970) och C B Macpherson (1977). Deltagardemokratin kan sägas ha vuxit 
fram i samband med bl.a. vänstervågen och 1960-talets politiska omvälv-
ningar (Held 1997:326). C B Macpherson menar att verklig frihet och 
individuell utveckling endast kan uppnås om medborgarna direkt och kon-
tinuerligt engageras i samhällets och statens styrelse. Han argumenterar för 
ett system med en kombination av partikonkurrens och direktdemokratiska 
organisationer men medger samtidigt att det är en utopi att tro att det går 
att utforma ett politiskt system där alla medborgare kan mötas ansikte mot 
ansikte för att diskutera samtliga samhälleliga och politiska frågor. Carole 
Pateman har för sin tolkning av den direktdemokratiska modellen hämtat 
inspiration från bl.a. Rousseau och J S Mill och hävdar att deltagardemokra-
tin förutom att befrämja människors utveckling också ökar deras känsla av 
att ha politiskt inflytande och stimulerar deras engagemang för att vara med 
och lösa kollektiva problem. Pateman lyfter särskilt fram den lokala arbets-
platsens betydelse för människors känsla av delaktighet och inflytande över 
sin egen livssituation. Hon menar att det i dagens moderna samhälle bara är 
om medborgarna själva får delta direkt i beslutsfattandet på lokal nivå som 
de kan uppnå någon verklig kontroll över det vardagliga livets utmaningar 
(Pateman 1970:110).    

Den statliga Demokratiutredningen har argumenterat för en liknande 
hållning där en deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter förespråkas. 
Denna demokratisyn, som även regeringen har kommit att förespråka, byg-
ger på en fri diskussion mellan jämlikar där ”alla bör garanteras deltagande 
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i den gemensamma politiska praktiken”. Vidare betonar regeringen ”att den 
svenska representativa demokratin bör värnas och att detta förutsätter ett 
brett medborgerligt deltagande. Deltagandet bör ske både via traditionella 
kanaler för inflytande och via nya kanaler”(Prop. 2001/02:80:27). 

Det kan här vara på sin plats att nämna att regeringen säger sig vara 
medveten om att det kan finnas svårigheter förenade med att förespråka ett 
stort direkt deltagande i den politiska processen. Ojämlikt fördelade resurser 
bland medborgarna spelar roll för vilka kanaler man har för att förmedla 
sin ståndpunkt. Man uppmärksammar också de dilemman som frågor om 
representativitet och möjlighet att utkräva ansvar kan utgöra. Dessutom ser 
man att deltagande i den politiska processen ”kan föra med sig att särintres-
sen får överhand över allmänintresset” (prop. 2001/02:80:29). 

Underifrånperspektiv och medborgerligt deltagande. Att människor som 
bor i de områden som definierats som ”utsatta” skall delta i planeringen av 
områdenas utveckling är ingen ny idé. Tapio Salonen menar att man under 
åttiotalet genomförde otaliga försök att demokratisera och bredda sådan 
verksamhet. Planeringen skulle bedrivas med ett demokratiperspektiv men 
försöken resulterade dock ”oftast utan bestående förändringar av den kom-
munala beslutsapparaten (Salonen 1997:204-205) 

Enligt Justitiedepartementets skrift ”Mellan valen” (2003:8) kan med-
borgerligt politiskt deltagande definieras olika, och man låter statsvetaren 
Jan Teorells redogörelse för definitionerna utgöra skriftens utgångspunkt. 
Målgruppen för skriften utgörs av de tjänstemän som arbetar inom an-
dra områden än demokratifrågor, kanske inom barnomsorg, sjukvård eller 
miljöfrågor och som har i uppdrag att få med medborgarna i den politiska 
processen. Enligt skriftens författare menar Teorell att deltagandet kan 
vara direkt, indirekt eller utgöras av deltagande i politiska samtal. Samtliga 
definitioner, menar man, utgår från ett underifrånperspektiv. ”Aktiviteter som 
utförs av förtroendevalda, tjänstemän eller avlönade lobbyister ingår inte. 
De icke professionella eller icke förtroendevalda kan delta direkt genom att 
delta i beslutande folkomröstningar, delta i självförvaltningsorgan eller sitta 
med i opolitiska nämnder. Den som demonstrerar, tar kontakt med besluts-
fattare, skriver på namnsinsamlingar, deltar i rådgivande folkomröstningar 
eller nyttjar sin medborgerliga förslagsrätt är indirekt deltagande. Deltagan-
de i politiska samtal sker när vi debatterar offentligt, sitter med i medbor-
garpaneler eller en medborgarjury, menar Teorell vidare.

Detta sätt att använda begreppet underifrånperspektiv kan vara fruktbart, 
då det klart talar om vilka delaktigheten berör och på vilka villkor den kan 
omsättas. Ett så entydigt förhållningssätt till begreppet underifrånperspektiv1 

återfinns dock sällan i litteraturen eller i regeringens egna skrivningar. Justi-
tiedepartementet skrev i samband med budgetpropositionen för 2005:

En av förutsättningarna för storstadspolitiken är underifrånperspektivet som innebär 
att storstadsarbetet och val av enskilda insatser styrs av de behov och önskemål som 

1 Observera att det rör sig om en återgivning av Teorells diskussion, begreppsanvändningen behöver inte 
vara hans. 



12

de boende har. Underifrånperspektivet innebär också att de boende har möjligheter 
att själva vara med och påverka arbetet.2

I regeringens skrivelse ”Demokratipolitik” från 2004 skriver man i samband 
med en diskussion om den nationella storstadspolitiken följande om begrep-
pet:

Det s.k. underifrånperspektivet framhålls i detta sammanhang som den kanske vik-
tigaste metoden för en långsiktig, uthållig och framgångsrik utveckling av storstads-
arbetet. Underifrånperspektivet är ett samlingsbegrepp för att lokal förankring skall 
ske, att en boendedialog måste föras, att brukaren skall sättas i centrum osv. (Skr. 
2003/04:110:26).

Underifrånperspektivet skulle, med utgångspunkt från bl.a. ovanstående 
uttalanden, kunna ses som ett förhållningssätt och riktmärke för bl.a. lokala 
politiker och tjänstemän i deras vardagliga arbete i de kommuner som om-
fattas av den nationella storstadspolitiken. Men vad innebär det egentligen 
att arbeta med och förhålla sig till ett underifrånperspektiv? Att använda sig 
av ett underifrånperspektiv i sitt arbete, till skillnad från att använda sig av 
ett ovanifrånperspektiv, tycks betyda att man medvetet låter enskilda indi-
vider eller grupper av individer komma till tals. Dessa får på så sätt möjlig-
het att påverka sin egen delaktighet genom att erbjudas möjlighet att utöva 
inflytande och medbestämmande i olika frågor som rör deras vardagliga liv. 
Men det innebär samtidigt också att de som innehar makten, dvs. i det här 
fallet politiker och tjänstemän på lokal nivå, vågar, vill och kan dela med sig 
av makten och beslutanderätten till de boende i de berörda stadsdelarna. 

I den kunskapsöversikt som presenteras i rapporten ”Förort i fokus 
– interventioner för miljoner” förs tematiska resonemang om bland annat 
”underifrånperspektiv” och ”målgruppens deltagande” ( Integrationsverket 
2002:73-102). Diskussionen utgår från de forskningsrapporter och utvär-
deringar som genererats under främst ”Blommansatsningarna” och stor-
stadsarbetet, men också från danska exempel. Bland annat åstadkommer 
författaren en tematisk indelning där diskussionen om ”underifrånperspek-
tivet” verkligen får stå för en diskussion om utkikspunkt och dess betydelse 
för beskrivningen av hur det är och vad som behöver göras. I rapporten 
tas forskning upp som problematiserar det uppifrån kommande påbudet 
om underifrånperspektiv. Man låter därmed diskussionen röra sig kring 
den process där problem formuleras och åtgärder planeras. Det betonas att 
statens förhållningssätt i frågan om underifrånperspektiv varit föremål för 
forskarnas intresse och kritik, och att många tolkningar finns i svang. När 
kunskapsöversikten publicerades fanns redan en mängd utvärderingar på 
området som pekade mot att ”uppifrån kommande påbud om underifrån-
perspektiv i själva verket i praktiken ofta leder till sin motsats” varför man 
förordar vidare studier och fördjupning i frågan (ibid:76). Bland möjliga 
tolkningar av statens förhållningssätt till underifrånperspektivet nämns 
exempelvis:

2 Faktablad om storstadspolitiken i samband med budgetpropositionen för 2005 producerat av Justitiedepar-
tementet.
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 - Är avsikten att få upp underifrånperspektivet på dagordningen?
 - Ses underifrånperspektivet som den enda möjliga vägen till hållbara 

och effektiva lokala lösningar?
 - Är syftet att decentralisera men ändå behålla kontrollen?
 - Är ”underifrånperspektiv” en symboliskt laddad politisk positionering? 

(ibid).

Under temat där ”målgruppens deltagande” behandlas, visar man hur mål-
gruppens deltagande har motiverats på skilda vis. Medborgardeltagande ses 
som effektivt, hållbart eller exempelvis legitimitetsskapande, vilket knyter 
an till de ovan angivna tolkningarna. Samtidigt har forskarna lyft problem 
som rör representation, intressekonflikter och begreppsförvirring när det 
gäller formerna för deltagande. Rapportförfattaren visar på en utveckling 
där ambitionen att medborgarna skall vara med, i takt med att satsningar 
genomförts och utvärderats, blivit allt mer problematiserad. 

”Underifrånperspektivet” framställs i storstadsarbetet ofta som ett pa-
raply för åtgärder för främjande och organisering av medborgarnas delak-
tighet. Hassan Hosseini-Kaladjahi resonerar i utvärderingen av Botkyrkas 
storstadsarbete om begreppet underifrånperspektiv i relation till andra 
begrepp som ligger demokratiutveckling nära (2002:74-75). Då begrepp som 
lokal förankring, boendedelaktighet och underifrånperspektiv sällan defi-
nierats har utrymme för fria tolkningar givits. Som exempel nämner han att 
när förvaltningar söker lokal förankring av åtgärdsplanerna är det inte det 
samma som att söka delaktighet. Han menar att förankringsarbetet istället 
har ambitionen att skapa legitimitet. Att närma sig underifrånperspekti-
vet, vilket han ser som en kognitiv process och inte en praktik, innebär för 
honom att man systematiskt kartlägger olika perspektiv medan boendedel-
aktighet endast kan förverkligas genom att man tar in lokalbefolkningen i 
förändringsarbetet. 

Även boendedelaktighet rymmer flera dimensioner, exempelvis de som 
Teorell presenterade. Direkt och indirekt inflytande, liksom deltagande i det 
politiska samtalet kan i sin tur ta sig olika former. Brukarinflytandet ses som 
ett viktigt instrument för att öka medborgarnas delaktighet. Vi väljer att ta 
upp frågan här, då brukarinflytande är en form som ofta uppges i studiens 
material, men som bara undantagsvis utgjort en storstadsåtgärd. Bruka-
rinflytande karaktäriseras bland annat av att brukarna representerar ett 
gruppintresse och utgör ett kollektivt deltagande som är avsett att påverka 
direkt, exempelvis en brukarstyrelse i skolan. Maria Jarl skriver om bru-
karinflytandet som en väg att utöva inflytande över de politiska beslutens 
”output” (Ds 2001:34, bilaga 1:66-67). Samtidigt ingår brukarinflytande 
bland de deltagandeformer som anses utgöra direkt deltagande (Justitiede-
partementet 2003). Detta betyder, menar vi, att direkt deltagande enligt en 
sådan begreppsdefinition inte nödvändigtvis behöver betyda att man utövar 
direktdemokrati, utan snarare inflytande över tjänstemännens förvaltande 
av de politiska besluten. 

Vad vi med ovan presenterade diskussioner om underifrånperspektivet 
bör ha klargjort är att vi menar att underifrånperspektiv och boendedel-
aktighet utgör olika dimensioner av en politik som av olika skäl utvecklats 
som förändringsinstrument. Som instrument är det dock trubbigt vilket 
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innebär att det i princip kan inkludera det mesta som har med deltagande, 
delaktighet och inflytande att göra. Detta behöver i och för sig inte vara 
negativt, då det lämnar större handlingsutrymme för enskilda aktörer att 
bedriva sin verksamhet. Samtidigt kan det dock leda till att de mål och 
delmål som finns uppsatta riskerar att inte uppfyllas. Rapporten bortser inte 
från att politiker och tjänstemän har haft att utgå från underifrånperspekti-
vet. Deras tolkningar av detta direktiv har därför betydelse för satsningens 
genomförande. Perspektivet kan dock vare sig organiseras eller kartläggas i 
den mening som det används i storstadsarbetet – som ”nyckelmetod”. För 
kartläggning och analys lånar sig däremot boendes synpunkter och erfaren-
heter i enkätundersökningen och de 10 intervjuade ”nyckelboende”. För 
kartläggning och analys lånar sig också materialet från intervjuerna med 
tjänstemän och politiker liksom kommunernas dokumentation av arbetet 
med demokratiutveckling.

Rapportens disposition

Rapporten inleds med en sammanfattning av studiens resultat och förslag 
till åtgärder. Studien presenteras sedan i två delar. Del 1 presenterar i tre 
kapitel mål- och åtgärdsanalys, organisationsanalys och en diskussion om 
utvärdering och delaktighetens framtid. Kartläggningen av åtgärder och 
organisering för delaktighet ligger i bilaga. I del 2 presenteras resultaten från 
enkätundersökningen i tre delar 1) frågor om deltagande, delaktighet och 
förtroende för storstadspolitiken och dess lokala aktiviteter och satsningar i 
kommun- och stadsdelarna, 2) frågor om valdeltagande och andra former av 
demokratiskt deltagande, samt 3) den demografiska profilen. Enkäterna som 
ligger till grund för undersökningen återfinns i bilagedelen. 
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SAMMANFATTNING 

Nedan sammanfattas studien av underifrånperspektivet i storstadsarbetet. 
Först presenteras slutsatserna från den delstudie som fokuserat boendedel-
aktighetens organisering. Därefter sammanfattas resultaten från enkätstu-
dien, där de boendes erfarenheter av och synpunkter på storstadsarbetet, 
deltagande och delaktighet undersökts.

Analysen av underifrånperspektivets organisering

I den första delstudien har mål och åtgärder för demokratiarbetet liksom 
former för boendedelaktighet kartlagts och analyserats. Vi har undersökt 
hur de nationella och kommunala målen liksom stadsdelarnas mål förhål-
ler sig till varandra, samt hur olika åtgärder i sin tur svarar mot målen. Vid 
en närstudie av hur mål och åtgärder hänger samman ser man tre tydliga 
tendenser: För det första sker oftast ”brottet” i målkedjan mellan de kom-
muncentralt formulerade målen och de mål som formuleras i stadsdelarna. 
För det andra hamnar de kommunala målen i stadsdelarna ofta på en hög 
abstraktionsnivå eller behålls intakta utan anpassning till lokala omstän-
digheter. För det tredje ser man på åtgärdsnivå att merparten av insatsernas 
mål kopplar väl till, vissa av, stadsdelarnas målskrivningar, samtidigt som 
andra delmål helt saknar sin motsvarighet bland åtgärdsmålen. Dessa tre 
tendenser förekommer inom samtliga kommuner1, vilket tyder på att kom-
munerna generellt sett inte bestämt arbetets inriktning genom målstyrning 
eller med hjälp av den prioriteringsordning man därmed försökt sätta.

Det storstadsfinansierade arbetet med demokratiutveckling i stadsdelarna 
vilar på tre ben: mötesplatser, referensgrupper/föreningsråd/boenderåd 
samt någon form av lokala utvecklingsfonder. Dessa tre dimensioner åter-
kommer i nästan alla stadsdelar. Dessutom har informationsinsatser gjorts 
i alla kommuner, exempelvis har områdestidningar och it-teknik varit van-
liga former för spridning. Vissa av stadsdelarna har också vänt sig direkt till 
invånarna genom ”dörrknackning”. 

Det är således uppenbart att budskapet om att de boende måste vara med 
har gått fram till stadsdelens tjänstemän och kommunens/stadsdelens politi-
ker. I åtgärdsplanerna presenteras åtgärderna i relation till det överordnade 

1 Södertälje undantas här vad gäller målkedjans ”brott” då de kommuncentrala och stadsdelsformulerade 
målen är desamma.
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syftet att främja delaktighet och deltagande eller öka kunskapen om ”det 
svenska samhället” och hur det styrs. Då de lokala målen generellt har en 
hög abstraktionsnivå, kan snart sagt var och en av åtgärderna inom målom-
rådet ses som relevanta.

Mycket arbete och engagemang har lagts ner på att få de boende med på 
storstadståget. Utifrån kartläggning och intervjuer kan vi dock slå fast att 
oklarheten rörande underifrånperspektivets innebörd utgjort ett hinder för 
reellt inflytande från de boende i områdena. De boende har inte varit med 
och formulerat målen, även om de ibland uttryckt önskemål om vad som 
bör göras. Deras roll har främst varit att bekräfta att förvaltningarna tänkt 
rätt i målformulering och planering av åtgärder. De boendes bortdefiniering 
från målformuleringarna har delvis sin grund i de olika tolkningarna av kra-
vet på underifrånperspektiv, men sammanhänger också med svårigheterna 
att få de boende att intressera sig. Studien blottlägger också att den ojämlik-
het ifråga om tillgång till information och kunskap om utvecklingsfrågorna, 
som råder mellan dem som befinner sig innanför respektive utanför politik 
och förvaltning, hindrat ett reellt boendeinflytande. 

De boendes bristande engagemang och förtroende för förvaltning och 
politik kan delvis förstås som en effekt av de inblandade organisationernas 
bristande interna mångfald. Svårigheten med, eller oviljan att låta represen-
tativ och direkt demokrati utvecklas parallellt har också bidragit till kommu-
nernas problem att öka det reella inflytandet från de boende. Detta har lett 
till oklara mandat till boende och till ifrågasättanden av representativitet. 

Om innehållet i deltagandet kan sägas att allmänhetens mobilisering 
främst handlat om trygghets- och trivselfrågor, medan tjänstemännen haft 
att försöka angripa de stora strukturella frågorna på lokal nivå. 

Utvärdering och återföring. Att döma av den stora andel utvärderingar som 
helt eller till stor del ägnas frågan om delaktighet tycks intresset för ämnet 
vara stort hos inblandade aktörer. Närmare en tredjedel av det hundratal 
utvärderingar vi känner till uppehåller sig vid demokrati- och delaktighets-
utveckling. 

Utvärderingarna framhåller generellt problemet med målsättningen att 
åtgärda strukturella problem på lokal nivå, något som utvärderarna från 
Centrum för kulturstudier betecknar som Storstadssatsningens moment 22 
(Andersson et al. 2004). Trots detta har utvärderarna haft att titta på vad 
som ändå genomförts och vad det lett till. I utvärderingsresultaten framträ-
der mönster som återkommer i de flesta kommuner. 

På framgångssidan redovisas (i de fall man uppehållit sig vid valdelta-
gande) att väljarblödning bromsats eller till och med vänts. Det framhålls 
generellt att arbetet med att öka den demokratiska delaktigheten har haft 
betydelse för förvaltningars och boendes kunskaper om utvecklingsarbete. 
Exempelvis de stadsdelar som arbetat med resurspersoner som ”brobyggare” 
eller linkworkers får mycket beröm av utvärderarna. Vidare syns positiva 
resultat avseende betydelsen av nätverk, föreningar och mötesplatser. Bland 
möjligheter för framtiden har också framhållits de organisationer för delta-
gande som formerats, och man betonar för kommunerna vilken betydelse 
dessa kan ha för framtiden. Släpp dem inte, se dem som en investering för 
framtiden! säger man. I de fall man stöttat föreningar med kunskapsstöd 
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har man sett ökad aktivitet och utvärderarna önskar att verksamheten skall 
kunna fortsätta, storstadspengar förutan. Nya arbetssätt har prövats och 
man har införlivat en del av dem i reguljär kommunal verksamhet. En viktig 
framgångsfaktor som lyfts fram är den om ledningens förmåga att skapa 
förståelse för integrationssträvandenas mål och medel. 

Listan över identifierade hinder är dessvärre också lång, och kritiken 
handlar i mångt och mycket om att man angriper symtomen men mis-
sar problemens kärna. Bortsett från problemet med Storstadssatsningens 
moment 22, att kravet på underifrånperspektiv kommer uppifrån, så finns 
också i nämnder och förvaltning en tröghet som inte enbart förklaras av att 
”förändringsarbete tar tid och är svårt”. Det finns ett mönster där begrepp 
som ”konkurrens om medel” och ”bristande maktdelning” återkommer. 
I konkurrensen om medel ”vinner” alltid förvaltningarna. Genomgående 
hävdar utvärderarna att åtgärdsplanerna är tjänstemannaprodukter och att 
de planerande tjänstemännen oftast saknat nätverk i stadsdelarna. Med an-
ledning av den utvecklingen har flera utvärderare lyft frågan om hur repre-
sentationen bland de anställda i kommunal förvaltning ser ut. I vissa fall har 
utvecklingsarbetet lett till att den bristande mångfalden uppmärksammats 
och att man anställt personer med mer adekvat kompetens. När det gäller 
frågan om att dela makt tycks den oftast ha blivit en ”icke-fråga”. Utvärde-
ringarna av olika forum för delaktighet visar gång på gång att betydelsen av 
underifrånperspektiv och ökat deltagande främst har handlat om att legiti-
mera statens, och i förlängningen kommunens, planer för förändring. 

Skälen till att boenderåd eller föreningsråd fått problem eller ibland inte 
ens bildats, handlar enligt utvärderingarna om de så genomgående diskus-
sionerna om mandat, representation och legitimitet. Flera av utvärderarna 
noterar att man från förvaltningens sida inte velat lämna ifrån sig dagord-
ningen och det har generellt varit oklart vilket mandat forumen skulle ha. 
Och råden, i sin tur, har drabbats av avhopp då deltagarna inte sett konkreta 
resultat av sin medverkan. 

Oavsett hur råden varit organiserade har de kritiserats för bristande 
representation. Äldre ”svenska” män eller etniskt organiserade förenings- el-
ler nätverksmänniskor misstänkliggörs i förvaltning och nämnder, liksom 
ibland också i utvärderingar, där man oroar sig för att de handlar i ”egenin-
tresse”. De trots allt ganska få engagerade som samverkat med processledare 
i råd eller regelbundna möten har haft svårt att ”förankra bakåt” och där-
med fungera som företrädare. Flera förslag för att förbättra representativitet 
och därmed legitimiteten hos råden har givits från utvärderarna. Förslagen 
är inte helt olika de lösningar som ”folkrörelsemodellen” bygger på, med 
mindre råd som får inflytande över vilka som skall representera dem. An-
dra förslag bygger på tanken om fler mindre mötesformer där kandidater 
förankras. Andra utvecklingsförslag när det gäller arenor för inflytande är 
att satsa på mindre och mer jämlika forum där man sysslar med sakfrågor, 
gärna arvoderat på dagtid.

Konkurrens om medel har också framhållits konfliktskapande mellan 
föreningarna. Starka nätverk och föreningar med goda kunskaper om vilken 
projektretorik som går hem vinner över svagare grupperingar. Diskussio-
nen om boendeeliter återkommer hos flera utvärderare, och tycks ha skapat 
ambivalens hos projektpersonal. Å ena sidan vill man ha starka grupper som 
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kan vända sig utåt, å den andra ser man svagare grupper i behov av stöd för 
integrationens skull.

En sammanfattning av utvärderarnas imperativ skulle kunna lyda: kanali-
sera det engagemang som finns, och leta det där det inte syns! Föreningarna 
ses som oundgängliga aktörer vilka till och med i vissa fall anses kunna an-
vändas för ”integrationstjänster”. Olika forum för inflytande skall heller inte 
underskattas som första steg mot inträde i det politiska etablissemanget. Ett 
generellt behov av tydligare mål och ett mer systematiskt arbete framhålls 
också. Utvärderarna tycks påfallande överens om de problem och möjlighe-
ter som uppenbarats i arbetet med delaktighetsåtgärder och delaktighets-
organisering. Däremot varierar synen på hur aktiva resurspersoner bör vara 
och hur generöst man skall tolka kriterierna för boendes tillgång till utveck-
lingsmedel. Utvärdering av måluppfyllelse uppges ha varit problematiskt 
att genomföra då delaktighetsmålen varit oklara och endast kort tid förlöpt 
sedan satsningens start. Detta kan möjligen förklara varför man i ofta i 
utvärderingarna lägger liten vikt på måluppfyllelsefrågan men däremot har 
ägnat ett stort intresse just för processerna. 

På vilket vis har då utvärderingarna haft betydelse för utvecklingen av den 
lokala demokratin? Här har man i kommunerna skilda uppfattningar. För 
vissa samordnare har utvärderingarna varit viktiga verktyg för att påverka 
stads- eller kommundelar att arbeta mot de uppsatta målen. För andra har 
utvärderingarna spelat mindre roll eller upplevts som betydelselösa. Att 
hitta ”umgängesformer” för tjänstemän, politiker och utvärderare har tagit 
sin tid, vilket möjligen kan ha påverkat ambitionen med processutvärdering 
negativt. Kommunernas förväntningar på snabb och kontinuerlig återkopp-
ling och många utvärderares ”oförmåga att tala ur skägget” är två faktorer 
som åtminstone inledningsvis tycks ha hindrat en konstruktiv dialog. 

Strategier för framtiden. Kommunernas arbete med demokratiutveckling 
och boendedelaktighet har till stora delar byggt på den extra finansiering 
som de lokala utvecklingsavtalen inneburit. När detta tillskott nu försvinner 
är det av stor betydelse för den framtida utvecklingen av demokratiprocesser 
hur stat och kommun väljer att gå vidare med storstadsarbetet.

Vägvalen för framtida storstadsarbete i kommunerna skiljer sig mycket åt, 
både ambitionsmässigt och vad gäller förutsättningar. I Stockholm har nya 
kommunala medel tillförts via Stadsdelsförnyelsen och kompetensfonden. 
I Malmö har man tagit fram programmet Välfärd för alla, i politisk enighet 
över två mandatperioder. I Göteborg finns sedan tidigare ett fördelningssys-
tem där kommunala medel fördelas utifrån stadsdelarnas socioekonomiska 
förhållanden. I övrigt handlar omhändertagandet av Storstadssatsningen 
mest om att ta tillvara metoder, implementera det man har råd med, vilket 
kan innebära omprioriteringar. I intervjuerna berördes framtiden för stor-
stadsarbetet på olika nivåer och utifrån olika tidsperspektiv. En del intervju-
personer tog upp hur man skulle använda kvarvarande små summor under 
2005, andra diskuterade trenderna för storstadsutveckling i Europa. 

I kommuner där man saknar tydliga strategier för det fortsatta storstads-
arbetet riskerar just lokalt demokratiutvecklande arbete att nedprioriteras. 
Detta betyder att beslutad implementering av mötesplatser, ”skolan mitt 
i byn”-satsningar och liknande betydelsefulla åtgärder riskerar att omför-
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handlas i en nära framtid. Kommunerna anser sig helt enkelt inte ha råd.
Studien pekar avslutningsvis på att boende, tjänstemän och politiker inte 

är överens om vad som ska till för att man ska kunna sägas uppfylla kravet 
på underifrånperspektiv. Det saknas konsensus kring vad begreppet om-
fattar. Känslan av otillräcklighet uttrycks dock regelmässigt, vilket måste 
ses som en dålig belöning för det hårda arbete med att utveckla den lokala 
demokratin som många lägger ner.

Sammanfattning och slutsatser av enkätundersökningen 

Att sammanfatta enkätundersökningens slutsatser i några få rader låter sig 
svårligen göras. Att beskriva det förändrings- och utvecklingsarbete som 
pågår i de tre kommun- och stadsdelar, Fittja, Hjällbo och Rosengård, som 
omfattats av denna enkätundersökning, är en grannlaga uppgift. Bilden av 
det arbete som bedrivs på lokal nivå är komplex och mångentydig. Även om 
det finns stora likheter mellan de tre kommun- och stadsdelarna när det gäl-
ler t.ex. faktorer som arbetslöshet, segregation och otrygghet finns det också 
skillnader i hur kommun- och stadsdelarna har hanterat problemen och i 
vilken utsträckning de har involverat de boende i förändringsarbetet. 

Det nationella storstadsarbetet har bidragit med välbehövliga resurser till 
arbetet på lokal nivå ute i kommun- och stadsdelarna. Projekt och satsning-
ar har dragits igång för att bl.a. öka de boendes demokratiska deltagande 
och deras känsla av delaktighet. Vissa av dessa satsningar har varit lyckade, 
andra har misslyckats. Erfarenheterna från den tidsbegränsade satsningen 
kommer nu successivt att övergå i ordinarie strukturer. Men vad tycker de 
boende egentligen om det arbete som har bedrivits under de senaste åren 
och har deras deltagande och känsla av delaktighet ökat? För att kunna 
ge ett svar på detta frågade vi 1 000 slumpmässigt utvalda boende i varje 
kommun- och stadsdel om deras åsikter och synpunkter om effekterna av 
storstadsarbetet på lokal nivå. Svaren vi fick in visade på såväl positiva som 
negativa effekter av satsningen. 

Dålig kännedom om och uppslutning kring arbetet. Enkätundersökningen 
visar att andelen av de boende som känner till Storstadssatsningen och dess 
olika aktiviteter är relativt liten. När satsningen däremot marknadsförs 
under ett lokalt förankrat namn ökar kännedomen om den bland de boende 
i kommun- och stadsdelarna. Det vanligaste sättet på vilket respondenterna 
har fått information om Storstadssatsningen är via media och då framför allt 
från lokaltidningar i området. Endast ett fåtal av respondenterna uppger att 
de har varit på något möte anordnat av Storstadssatsningen och som skäl till 
varför man inte deltagit hänvisar en majoritet till bristfällig eller utebliven 
praktisk information om att mötena. Ytterst få av respondenterna uppger att 
de har varit aktiva i någon av Storstadssatsningens aktiviteter. På frågan om 
respondenterna upplever att Storstadssatsningen förbättrat situationen i den 
egna kommun- eller stadsdelen är de boende i Fittja mest positiva medan de 
boende i Rosengård är de mest negativa. Andelen respondenter som uppger 
att Storstadssatsningen inte alls har förbättrat situationen i den egna kom-
mun- eller stadsdelen är mer än dubbelt så hög i Rosengård som i Fittja och 
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Hjällbo. En majoritet av respondenterna i Fittja, Hjällbo och Rosengård 
uppger att de upplever att de inte kan påverka utvecklingen i den egna kom-
mun- eller stadsdelen speciellt mycket. Var fjärde respondent upplever att de 
inte alls kan påverka utvecklingen. 

Lågt demokratiskt deltagande. Valdeltagandet i Fittja, Hjällbo och Rosen-
gård understiger 60% i samtliga undersökta val. Högst är valdeltagandet i 
riksdagsvalet, följt av kommunfullmäktigevalet, landstings- och regionfull-
mäktigevalet och lägst i Europaparlamentsvalet där endast mellan var fjärde 
och var femte röstberättigad väljare deltog i det senaste valet. Inrikes födda 
har generellt ett högre valdeltagande i samtliga val än utrikes födda. Hög-
utbildade deltar i högre utsträckning än lågutbildade. Bortsett från att man 
saknar rösträtt är den vanligaste orsaken till att inte rösta att man inte bryr 
sig om politiken. Endast några få procent av respondenterna uppger att de 
är medlemmar i ett svenskt politiskt parti och andelen som uppger att de är 
medlemmar i ett utländskt politiskt parti eller politisk organisation är ännu 
lägre. Endast en liten andel av respondenterna har någon gång själva tagit 
kontakt med en lokalpolitiker och av dem som uppger att de gjort det, är det 
vanligaste sättet att göra det på att ta personlig kontakt med eller att ringa 
till politikern. Ungefär en femtedel av respondenterna uppger att de nå-
gon gång själva har tagit kontakt med en lokal tjänsteman i kommun- eller 
stadsdelen. Det vanligaste sättet att göra det på är att ta personlig kontakt. 
Var femte respondent uppger att hon eller han kan tänka sig att engagera 
sig politiskt och ta ett uppdrag i den kommundels- eller stadsdelsnämnd 
till vilken kommun- eller stadsdelen tillhör och för det politiska parti som 
personen sympatiserar med. När det gäller övriga former av demokratiskt 
deltagande uppger en femtedel av respondenterna att de någon gång under 
det senaste året har deltagit i en namninsamling eller i en demonstration 
medan det t.ex. är betydligt färre som uppger att de har skrivit en insändare 
eller artikel i en tidning. 

Mellan 10 och 17% av respondenterna uppger att de är medlemmar eller 
går på möten i en svensk förening. Här hör hyresgäst- och bostadsrättsför-
eningar samt fackföreningar till de vanligaste. Andelen som uppger att de 
är medlemmar eller går på möten i en invandrarförening är något högre. Av 
de respondenter som uppger att de har egna barn i förskolan eller i skolan 
brukar en majoritet av föräldrarna ofta eller ibland delta på föräldramöten. 
När det gäller respondenternas kulturella deltagande är det vanligast att de 
under året har gått på bio eller besökt ett bibliotek. Andelen som uppger att 
de besökt en teater eller ett museum är däremot betydligt lägre. 

Varierat förtroende för viktiga samhällsinstitutioner. Av 13 undersökta 
samhällsinstitutioner har respondenterna generellt lägst förtroende för lo-
kala politiker och tjänstemän i kommun- och stadsdelarna. Även Arbetsför-
medlingen får ett lågt betyg. Det högsta förtroendet bland respondenterna 
åtnjuter polisen, som är den enda av de undersökta institutionerna där en 
majoritet av respondenterna uppger att de har stort eller ganska stort förtro-
ende för en enskild institution, och Försäkringskassan som generellt placerar 
sig högt upp i vårt förtroendeindex. Andra institutioner som placerar sig 
högt upp är förskolan, skolan och vårdcentralen. En majoritet av responden-



21

terna i Rosengård uppger att de har litet eller ganska litet förtroende för det 
lokala bostadsbolaget, medan andelen av respondenterna i Hjällbo som upp-
ger detsamma ligger nästan tio procentenheter lägre. 

De boendes uppfattning av problem och hinder. Respondenterna identifie-
rar ett antal problem som de anser måste lösas för att situationen i den egna 
kommun- eller stadsdelen ska förbättras. Till de vanligast förekommande 
hör att barns och ungdomars uppväxtvillkor måste uppmärksammas mer än 
idag. Mer resurser måste satsas på förskolor, skolor och fritidsgårdar. Föräld-
rarna måste ta ett större ansvar för sina barn. Det svenska språkets ställning 
måste stärkas i skolorna så att eleverna ges samma förutsättningar som barn 
och ungdomar i andra områden. 

Segregationen måste brytas. Fler etniska svenskar måste förmås att flytta 
till kommun- och stadsdelarna. 

Arbetslösheten måste bekämpas och förvärvsfrekvensen måste öka. Den 
höga arbetslösheten upplevs av många som ett hinder för integration och 
delaktighet i samhället. 

Brottsligheten måste minska och tryggheten för de boende i kommun- 
och stadsdelarna öka. Polisen behöver bli mer synlig och ta ett större ansvar 
för säkerheten i området.  

Enligt enkätundersökningen känner sig 35-40% av respondenterna i 
Fittja, Hjällbo och Rosengård otrygga när de vistas ute i sitt område sent 
på kvällen. Samtidigt upper mellan 10 och 15% av respondenterna att de 
någon gång har blivit utsatta för hot eller våld i den egna kommun- eller 
stadsdelen. Nästan hälften av respondenterna i samtliga tre kommun- och 
stadsdelar uppger att de skulle flytta till en annan kommun- eller stadsdel i 
den egna regionen om de kunde. De vanligaste orsakerna till detta är enligt 
respondenterna kriminalitet och otrygghet, segregation, samt önskan att de 
egna barnen ska få en bättre framtid. 

Övriga frågor som respondenterna lyfter fram är att det måste ställas 
hårdare krav på att alla aktörer i kommun- och stadsdelarna (boende, po-
litiker, tjänstemän, bostadsbolag m.fl.) följer de lagar och regler som gäller 
samt att de som på något sätt missköter sig också får ta konsekvenserna av 
detta. Även problemet med nedskräpning och dålig utemiljö lyfts fram av 
respondenterna som efterlyser ett ökat miljötänkande och en upprustning 
av närmiljön i kommun- och stadsdelarna. 

Optimism och framtidstro. Trots den något dystra bild av förändringsarbe-
tet i kommun- och stadsdelarna som har presenterats ovan finns det bland 
respondenterna också en tro på att saker och ting kommer att förbättras i 
framtiden. Många respondenter trivs bra i sin kommun- eller stadsdel och 
har inga planer på att flytta därifrån. De pekar istället på att bilden av den 
egna kommun- eller stadsdelen, så som den ofta bl.a. förmedlas i media, 
många gånger är felaktig och behöver nyanseras. Respondenterna efterlyser 
också ett ökat engagemang från politikernas och tjänstemännens sida och 
ger många bra förslag på hur man gemensamt skulle kunna ta tillvara det 
positiva i kommun- och stadsdelarna och bygga vidare på detta i det pågå-
ende förändrings- och utvecklingsarbete som idag sker i Fittja, Hjällbo och i 
Rosengård. 



22

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

I vårt uppdrag har också ingått att föreslå åtgärder utifrån studiens resultat. 
Mer specifikt efterfrågas vilka av de identifierade hindren som kommunerna 
behöver hjälp med och vilka de kan undanröja själva. Studien pekar på att 
det finns hinder av bägge sorter, liksom det finns ett antal hinder som kräver 
samverkan. Det finns också de kring vilka det rimligen kan uppstå diskus-
sion. 

Hinder: Bristande engagemang och förtroende för politiker och förvaltning 
 - Befolkningens sammansättning måste avspeglas bättre bland politiker 

och tjänstemän. Det krävs i kommunerna ett aktivt mångfaldsarbete så 
att fler boende med olika kön, ålder och social bakgrund kan känna sig 
delaktiga och ges möjlighet att aktivt delta i såväl partipolitiskt arbete 
som i arbete på förvaltningsnivå i stadsdelarna.

 - Vi föreslår fortsatt arbete med aktiva resurspersoner som söker 
engagemang där det inte syns, och som hjälper till att förstärka och 
stötta svaga nätverk. Sådana resurspersoner är också viktiga för att hitta 
nya vägar för informationsspridning.

 - För att förstärka känslan av delaktighet och inflytande och samtidigt 
öka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling föreslår 
vi att ett kontrakt inrättas mellan boende och politiker på lokal nivå 
i kommun- och stadsdelarna. Detta kontrakt, som i första hand ska 
ses som en symbolisk handling, har som syfte att få såväl de boende 
som lokalpolitikerna att ta ett större gemensamt ansvar för den egna 
kommun- eller stadsdelens framtid. Samtidigt förbinder sig båda parter 
att uppfylla ett antal på förhand uppsatta mål, skapa en kontinuerlig 
dialog samt löpande utvärdera det pågående arbetet.   

Hinder: Ifrågasatt representation i de olika forum för delaktighet som 
utvecklats. Vi föreslår att man i kommuner och stadsdelar arbetar parallellt 
med olika typer av forum:
 - De engagerade “eldsjälarna” bör man vara rädd om, även om de inte 

ses som representativa. Föreningsråd, boenderåd och referensgrupper 
bör även fortsättningsvis ses som viktiga aktörer för stads- och 
kommundelarnas utveckling. Med tydliga mandat kan de utvecklas 
ytterligare.

 - Vidare bör man inrätta medborgarpaneler eller medborgarråd i varje 
kommun- eller stadsdel, bestående av ett antal personer som själva 
är bosatta i området. Urvalet bör ske slumpmässigt men samtidigt 
vara representativt för de boende i området. Målsättningen bör dock 
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i första hand vara att de deltagande, som även bör erbjudas någon 
form av ersättning för sitt arbete, endast representerar sig själva. 
Syftet med medborgarpanelerna och medborgarråden är att vara ett 
diskussionsforum där de boende utöver att ha en rådgivande roll också 
bör få möjlighet att aktivt vara med och påverka beslutsfattandet.

 - Kommunerna bör också inrätta sakpolitiska arbetsgrupper i vilka 
boende som är särskilt intresserade av en specifik fråga bör ingå. Det 
kan handla om t. ex. arbetsgrupper med syfte att hitta metoder för 
att minska arbetslösheten, öka tryggheten, bekämpa segregationen 
eller förbättra barns och ungdomars uppväxtvillkor. Deltagandet bör 
bygga på frivillighet och inte föregås av någon särskild urvalsmetod. 
Deltagarna i arbetsgrupperna bör ha en rådgivande funktion och 
underställas respektive stadsdels- alternativt kommuncentral 
förvaltning.

Hinder: Bristande strukturer för att kanalisera invånarnas engagemang 
hindrar dialog mellan boende, tjänstemän och politiker. Dialogen mellan 
boende, tjänstemän och politiker på lokal nivå behöver förbättras. Här kan 
kommunen arbeta på flera parallella spår:
 - Politiker och tjänstemän måste hitta de strukturer som krävs för att 

ta tillvara de boendes åsikter och synpunkter i olika frågor. För detta 
krävs bland annat en tydligare ansvarsfördelning mellan offentliga 
aktörer så att inte inflytandet “faller mellan stolarna”. Det krävs också 
att invånarna stimuleras att ta ett större eget initiativ och ansvar för 
sin egen roll i kommun- och stadsdelarna. Detta förutsätter dock att 
förvaltning och politisk ledning har klart för sig vad vilken målsättning 
man har med invånarnas ökade engagemang. Målen måste vara 
tydliga, rimliga och mätbara. Denna målsättning måste kommuniceras 
väl, då studien visar på hög grad av frustration och besvikelse bland 
invånare som engagerat sig men inte sett sitt engagemang tillvarataget. 
Exempelvis bör förståelsen för beslutsgången från förslag till färdigt 
beslut beskrivas tydligare så att de boende vet vad deras eventuella 
deltagande kan leda till. 

 - Det krävs en tydligare information och återkoppling till de boende. 
Information om t. ex möten, sammanträden och aktiviteter på lokal 
nivå måste bli tydligare från kommun- och stadsdelarnas sida. De 
boende ska veta att möten äger rum, samt när och var dessa hålls. 
Information om detta bör spridas på många olika sätt, exempelvis 
via föreningar, nätverk och enskilda individer. Återkopplingen till de 
boende behöver också förbättras och bli tydligare. Redan fattade beslut 
behöver löpande kommuniceras ut till de boende i området. Invånarna 
bör även hållas bättre underrättade om vad som är på gång i den egna 
kommun- eller stadsdelen.

Hinder: Bostadsföretagen brister i lyhördhet. Studien visar att en majoritet 
av respondenterna upplever att bostadsbolagen inte är intresserade av att 
höra de boendes åsikter samt att det som ändå framförs inte leder till några 
förändringar. Detta betyder att samarbetet mellan politiker, tjänstemän, 
boende och bostadsbolagen behöver förbättras och fördjupas. Eftersom det 
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egna boendet är avgörande för om man trivs i området eller inte, samtidigt 
som en betydande andel av fastighetsbeståndet i kommun- och stadsde-
larna ägs och förvaltas av de allmännyttiga och privata bostadsbolagen är 
det viktigt att dialogen mellan de olika aktörerna i området utvecklas och 
fördjupas. 

Hinder: Oklarheter angående innebörden av att arbeta med ett 
underifrånperspektiv. Studien pekar på att oklara mandat och ifrågasatt 
legitimitet har varit ett genomgående tema i diskussionerna. Fyra års ut-
vecklingsarbete i kommunerna har inte lett fram till någon klar uppfattning 
om vad och vilka boendedelaktighet skall omfatta. Skall staten formulera 
tydligare direktiv? Den frågan blir än viktigare om man vill koppla lokal 
dialog till en utveckling av nationell dialog. Om detta är statens ambition 
kan den också dra lärdom av kommunernas arbete där det blivit uppenbart 
att kravet på underifrånperspektiv och inflytande, ställt på sin spets, inne-
bär förändrade maktrelationer. Studien pekar mot att man på lokalpolitisk 
nivå inte har varit beredd på konsekvenserna av boendeinflytande utanför 
de partipolitiska strukturerna. Är man beredd på nationell nivå? Vi tror att 
en diskussion om detta också ger kommunerna bättre möjligheter att förstå 
innebörden av en breddad och fördjupad demokratisk process.

Hinder: Det saknas oftast ett partiöverskridande långsiktigt program för 
en storstadsutvecklingspolitik för hela staden i vars riktning utvecklings-
medel kunde använts. Vi föreslår att förutsättningen för statligt stöd för 
utvecklingsarbetet är ett brett politiskt grepp utifrån samlad kunskap och 
dialog med medborgarna i hela staden.



25

REFERENSER

Andersson, Berit, Marianne Liedholm, Jonas Otterbeck, Eva-Kristina Salameh, Jill Sö-
rensen, Jenny Trulsson & Sigrid Ullberg 2004. Fyra stadsdelar – fyra vägar mot integra-
tion. Storstadssatsningen i Malmö. Utvärdering av demokratiarbete och skolprojekt. Malmö: 
Malmö stad. 

Andersson, Åsa 2004 Bergsjön – del av segregerad storstad. Göteborg: Centrum för kultur-
studier, Göteborgs universitet.

Bevelander, Pieter, Per Broomé, Benny Carlson &Göran Lindberg, 2003. Variationer 
på framtidsmelodi. Storstadssatsningen i Malmö. Utvärdering av lokala arbets- och 
utvecklingscentra. Malmö: Malmö stad.

Bjurholm, Eva, Bengt Eliasson, Marcel Moritz, Karin Wahlgren, Hassan Hosseini, Su-
sanne Urban & Adolphe Lawson 2004. A taste of participation. Boendes delaktighet 
och inflytande i lokal stadsdels/områdesutveckling i fyra svenska kommuner. Rapport 
till World Urban Forum 13–17 sept. 2004. (Stencil)

Borelius, Ulf 2004 ”Med facit i hand, det har ju inte gått som vi hade tänkt.” Om demokratiskt 
deltagande i Hjällbo(Forum). Göteborg: Centrum för kulturstudier, Göteborgs univer-
sitet. 

Bucht, Paula & Cecilia Bäckström 2002. Utvärdering av Boendecentrum i Fornhöjden. 
Stockholm: Inregia ab.

Bunar, Nihad 2004 ”Det går bra, man det ser fortsatt dåligt ut”. Organisationen och tillämp-
ningen av lokala utvecklingsavtal i Stockholms kommun. Huddinge: Södertörns högskola.

Bunar, Nihad 2005 Byt åtgärder mot politik. Invandrare & minoriteter 2005:1. 
Denvall, Werner et al. 1997 Välfärdens  operatörer. Social planering i brytningstid. Umeå: 

Boréa Bokförlag.
Downs, Anthony 1957 An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and Row
Ds 2003:54 Vem röstar och varför? En analys av valdeltagandet i 2002 års kommunfullmäktige-

val. Stockholm: Justitiedepartementet.
Dryzek, J. 1990 Discursive Democracy: Politics, Policy and Political Science. Cambridge and 

New York: Cambridge University Press.
Hague, Rod, Martin Harrop & Shaun Breslin 1998 Comparative Government and Politics: 

An introduction. London: Macmillan Press Ltd.
Hajighasemi, Ali 2002 Organiseringen av Storstadssatsningen i Haninge. Jordbro – första året. 

Rapport 3/02. Huddinge: Södertörns högskola.
Hajighasemi, Ali 2003 Den komplexa införlivningsprocessen – fallet Haninge. Om makt och 

möjligheter i Storstadssatsningen. Delrapport i utvärderingen av storstadssatsningen. Hud-
dinge: Södertörns högskola.

Hajighasemi, Ali (under utgivning, titel okänd) Huddinge: Södertörns högskola.
Held, David 1997 Demokratimodeller: Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi. . 

Göteborg: Daidalos.



26

Hellqvist, Kristina 2005. Eldsjälar hotar status quo. Invandrare & Minoriteter 2005:1.
Hosseini-Kaladjahi, Hassan 2001 Tusen röster om Fittja. Integrationsfrågan betraktad utifrån 

en enkät bland de boende. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
Hosseini-Kaladjahi, Hassan 2002 Stora fiskar äter fortfarande små fiskar. Helhetsutvärdering 

av storstadssatsningen i Botkyrka kommun. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
Hosseini-Kaladjahi, Hassan 2003 Satsning ger resultat. Utvecklingen i Fittja 1999–2003 enligt 

en enkät bland de boende. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
Hosseini-Kaladjahi, Hassan 2004 Användning av forskningsresultat i Botkyrka kommun. 

Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
Integrationsverket 2000. Organisation för demokrati och delaktighet. Nationell utvärdering av 

storstadssatsningen. Delrapport. Integrationsverkets rapportserie 2000:8. Norrköping: 
Integrationsverket.

Integrationsverket 2001 Målområdesanalyser och indikatorer. Den nationella utvärderingen 
av storstadssatsningen. Integrationsverkets rapportserie 2001:06. Norrköping: Integra-
tionsverket.

Integrationsverket 2002a Förort i fokus – interventioner för miljoner. Integrationsverkets 
rapportserie 2002:01 Norrköping: Integrationsverket.

Integrationsverket 2002b På rätt väg? Slutrapport från den nationella utvärderingen av stor-
stadssatsningen. Integrationsverkets rapportserie 2002:05. Norrköping: Integrations-
verket.

Justitiedepartementet 2003 Mellan valen. Begrepp, frågor och idéer om medborgerligt 
deltagande i kommuner och landsting.

Justitiedepartementet 2004 Storstadspolitiken. Faktablad om budgetpropositionen för 
2005 producerat av Justitiedepartementet.

Karlsson, Anna 2003 Boenderåden i Södertälje kommun – idag och i framtiden. Huddinge: 
Södertörns högskola.

Kings, Lisa 2003 Storstadssatsningen och insatserna i Rinkeby. Urvalsstrategier i retorik och prak-
tik. Delrapport i utvärderingen av Storstadssatsningen. Huddinge: Södertörns högskola.

Kings, Lisa 2004 När centrala direktiv möter lokala aktörer. Storstadssatsningen i Tensta och 
Rinkeby. Huddinge: Södertörns högskola.

Lawson, Adolphe 2002 Storstadssatsningen i Södertälje och Huddinge. En process för demo-
kratiutveckling och förvaltningsförnyelse. Delrapport i utvärderingen av storstadssatsningen. 
Huddinge: Södertörns högskola.

Lawson, Adolphe 2003 Storstadssatsningen i Stockholm. En studie av insatser för att stärka det 
demokratiska deltagandet i Husby, Rinkeby, Rågsved, Tensta och Skärholmen. Huddinge: 
Södertörns högskola

Lindström, Jonas 2004 Organisation och styrformer mellan praktik och retorik. Storstadsarbetet 
i Södertälje kommun 1999–2004. Huddinge: Södertörns högskola.

Lökken, Kerstin 2004 ”Gårdsten det är mitt ställe – det är hemma.” Utvärdering av Storstads-
satsningen i Gårdsten. Göteborg: Centrum för kulturstudier, Göteborgs universitet.

Nilsson, Jenny 2003 Resultat, resurser och riktlinjer i Storstadsarbetet. Om implementeringen av 
storstadspolitiken i Huddinge kommun. Huddinge: Södertörns högskola.

Macpherson, C B 1977 The Life and Times of Liberal Democracy. Oxford: Oxford Univer-
sity Press.

Motsieloa, Viveca., Eva Karlsson & Nina Edström 2002. Kultur i storstad. En kartläggning 
och analys av kulturens roll i storstadsarbetet. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Norén Bretzer, Ylva 2004 Storstadsundersökningen i Göteborg: Medborgarundersökningen i 
Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården. Göteborg: Stadskansliet, Göteborgs 
stad.



27

nutek 2001a. Storstadsarbetet. Utvärdering av tillväxtperspektiv och tillväxtpotential i de 
lokala utvecklingsavtalen. Rapport 2001:4. Stockholm: nutek.

nutek 2001b Processutvärdering av det lokala utvecklingsarbetet i Flemingsberg, Kista och 
Rosengård. Rapport 2001:10. Stockholm: nutek.

Olsson, Christian 2004. Storstadssatsningen och dess effekter på valdeltagande i kom-
munala val: Framgång eller misslyckande. Uppsats. Lund: Lunds universitet, Statsve-
tenskapliga institutionen.

Pateman, Carole 1970 Participation and Democratic Theory. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.

Regeringens proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden. Från invandrarpoli-
tik till integrationspolitik.

Regeringens proposition 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling.
Regeringens proposition 1997/98:165 Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 

2000-talet.
Regeringens proposition 2001:/02:80 Demokrati för det nya seklet.
Regeringens skrivelse 2003/04:110 Demokratipolitik.
Repstad, Pål 1987 Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: Stu-

dentlitteratur.
Riker, William & Peter Ordeshook 1968. ”A Theory of the Calculus of Voting” Ameri-

can Political Science Review, vol 62.
Salonen, Tapio 1997. Socialtjänst och planering i en eroderande välfärdsstat. I Välfär-

derns operatörer, red. Werner Denwall.
Stenberg, Jenny 2004. ”Hur får vi hela Göteborg engagerade i detta?” Utvärdering av stor-

stadssatsningen i Norra Biskopsgården. Göteborg: Centrum för kulturstudier, Göteborgs 
universitet. 

Storstadsdelegationen 2003. Storstadsdelegationen Årsrapport 2003. Stockholm: Justi-
tiedepartementet

Tam Cho, Wendy K. 1999 “Naturalization, Socialization, Participation: Immigrants 
and (Non-)Voting” The Journal of Politics, vol. 61, nr. 4.

Tilly, Charles 2000 Beständig ojämlikhet. Lund: Arkiv.
Törnquist, Anders & Christian Jensen 2004 Storstadssatsningen i ett områdesperspektiv och 

Storstadssatsningens organisering. Göteborg: Göteborgs stad, Stadskansliet.
Urban, Susanne 2003 Storstadssatsningen i Huddinge. En översikt av insatserna 1999-2003. 

Delrapport i utvärderingen av Storstadssatsningen. Hudinge: Södertörns högskola. 
Urban, Susanne 2004 Om konsten att skapa arenor för dialog, inflytande och lokala nätverk. 

Storstadssatsningen i Huddinge. Huddinge: Södertörns högskola.

Källor, Kartläggningen
Botkyrka kommun 2000a. Lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Botkyrka komun. 

Bilagor (1-2c) till regeringsbeslut, 9 mars 2000, dnr Ku1999/612/Sto.
Botkyrka kommun 2000b. Oktoberrapporten 2000.
Botkyrka kommun 2002. Oktoberrapporten 2002.
Botkyrka kommun 2003. Oktoberrapporten 2003.
Botkyrka kommun 2004. Oktoberrapporten 2004.
Göteborgs stad 2001a. Reviderat lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Göteborgs 

kommun. Bilagor till regeringsbeslut Ku19999/613/Sto.
Göteborgs stad 2001b. Oktoberrapporten 2001.
Göteborgs stad 2002. Oktoberrapporten 2002.
Göteborgs stad, Bergsjön 2002. Reviderad åtgärdsplan för  Bergsjön. Dnr 312/99.



28

Göteborgs stad, Biskopsgården 2002. Revidering av lokal åtgärdsplan 2002-2003, Stor-
stadssatsningen i Norra Biskopsgården.

Göteborgs stad, Gunnared 2002. Åtgärdsplan 2002 Storstadssatsningen i Gunnared.
Göteborgs stad, Lärjedalen 2002. Lokal åtgärdsplan för 2002 Hjällbo. 
Göteborgs stad 2003. Oktoberrapporten 2003.
Göteborgs stad 2004. Godkännande av avtal mellan staten och Göteborgs kommun om 

revidering av lokalt utvecklingsavtal. Bilaga till regeringsbeslut Ju2004/4224/Sto.
Haninge kommun 2000. Utvecklingsprogram för Jordbro 2000-2005. Underlag för 

lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Haninge kommun 2000-03-09.
Haninge kommun 2002. Oktoberrapporten 2002.
Haninge kommun 2003. Reviderad lokal åtgärdsplan 2003. Bilaga 3 till andra revidering 

av Lokaltutvecklingsavtal Haninge.
Haninge kommun 2004. Oktoberrapporten 2004.
Huddinge kommun 1999. Lokalt utvecklingsavtal mellan Staten och Huddinge kom-

mun. Bilaga till regeringens beslut Ku1999/615/Sto.
Huddinge kommun 2002a Oktoberrapporten 2002.
Huddinge kommun 2002b Lokalt utvecklingsavtal mellan Staten och Huddinge kom-

mun. Bilagor 2b-2d.
Huddinge kommun 2003. Oktoberrapporten 2003.
Huddinge kommun 2004a. Oktoberrapporten 2004.
Huddinge kommun 2004b. Lokalt utvecklingsavtal mellan Staten och Huddinge kom-

mun. Bilagor 2b-2d.
Malmö stad, Hyllie 2002. Målprocessen. Bilaga till reviderat program för Hyllie Sdf 2002.
Malmö stad, Rosengård 2002. Storstadssatsningen – Insatser år 2002.
Malmö stad, Södra innerstaden 2002. Målformulering, målavstämning, samarbets-/

samverkanspartners. Bilaga till reviderat program för Sdf  Södra Innerstadens stor-
stadsmedel 2003.

Malmö stad 2003 Reviderat program för Malmös lokala utvecklingsavtal med staten 
2003-2004 utifrån storstadspolitiken.

Malmö stad, Fosie 2004. Utveckling och rättvisa. Storstadssatsningen . Program Fosie 
Sdf 2004.

Malmö stad 2004. Oktoberrapporten 2004.
Stockholms stad 2001. Oktoberrapporten 2001.
Stockholms stad, Rinkeby 2001. Revidering av storstadssatsningens åtgärder. Tjänsteut-

låtande.
Stockholms stad, Skärholmen 2001. Tillväxt genom mångfald i samarbete. Bilaga 3 

– uppdatering av målbilagan i 2001 år revidering av utvecklingsavtalet mellan staten 
och Stockholms stad.

Stockholms stad 2002a. Oktoberrapporten 2002.
Stockholms stad 2002b. Revidering av Lokalt utvecklingsavtal mellan svenska staten 

och Stockholms stad. Bilaga 1-1:1
Södertälje kommun 2001a. Oktoberrapporten 2001.
Södertälje kommun 2001b. Revidering av Södertälje kommuns lokala mål för storstads-

satsningen i Fornhöjden, Hovsjö, Geneta och Ronna.
Södertälje kommun, Fornhöjden 2001. Åtgärdsplan för Fornhöjden.
Södertälje kommun, Forhöjden 2003. Åtgärdsplan för Fornhöjden 2003-2004.
Södertälje kommun, Hovsjö 2000. Åtgärdsplan för Hovsjö 2000
Södertälje kommun, Hovsjö 2003. Storstadsarbetet. Åtgärdsplan för Hovsjö finansie-

ringsperioden 030301 – 041231.



29

Södertälje kommun, Västertälje 1999a. Geneta i Rörelse. Åtgärdsprogram 2000.
Södertälje kommun, Västertälje 1999b. Ronnas Framtid, åtgärdsprogram 2000.
Södertälje kommun, Västertälje 2003a. Storstadsarbetet. Åtgärdsplan för Geneta. 2003-

2004.
Södertälje kommun, Västertälje 2003b. Storstadsarbetet. Åtgärdsplan för Ronna 2003-

2004.
Södertälje kommun 2003. Oktoberrapporten 2003.
Södertälje kommun 2004. Oktoberrapporten 2004.

Källor på webben
Botkyrka kommun www.botkyrka. se
Göteborgs stad www.goteborg.se
Malmö stad www.malmo.se
HjällboForum www.hjallboforum.goteborg.se
Huddinge kommun www.huddinge.se 
Regeringen www.regeringen.se 
Stadsdelsnämnden Lärjedalen (till vilken Hjällbo hör) www.larjedalen.goteborg.se
Stadsdelsnämnden i Rosengård www.malmo.se/html/www/rosengard.html
Statistiska centralbyrån (SCB) www.scb.se
Utrednings- och statistikkontoret (USK) i Stockholm www.usk.stockholm.se
Valmyndigheten www.val.se

www.adressfittja.nu
www.albydialogen.se
www.blenda.org
www.flemingsberg.com
www.flemingsbergmotesplats.com
www.jordbro.se
www.skarholmen.se


