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Mångkulturellt centrum har på uppdrag 

av Botkyrka kommun genomfört en ut-

värdering av dialogforum i kommunen. 

Uppdraget, som genomförts under no-

vember 2013 till februari 2014, omfattar 

tidsmässigt perioden sedan valet 2010 

och ställer frågan om huruvida verk-

samheten fyller sitt syfte och om den på-

verkar den representativa demokratin. I 

uppdraget har också ingått att ge rekom-

mendationer inför nästa mandatperiod. 

Utvärderingen konstaterar att dia-

logforum fyller sitt syfte att utgöra en 

kompletterande kontaktyta mellan för-

troendevalda och medborgare. Dock är 

representationen av medelålders per-

soner och ungdomar svag. I vilken ut-

sträckning minoritetsgrupper är repre-

senterade framgår inte av materialet. 

Under perioden har några dialogforum 

fått fler deltagare medan andra har tap-

pat, och en negativ trend syns när det 

gäller ledamöternas närvaro. 

Dialogerna upplevs av de intervjua-

de som positiva, givande och intressanta 

men medborgare, förtroendevalda och i 

synnerhet tjänstemännen saknar åter-

koppling från nämnder och förvaltning-

ar när resultatet av en dialog skickats 

vidare till berörda instanser. Bristande 

kunskap om riktlinjerna hos flera parter 

liksom bristande engagemang för resul-

taten ligger bakom återkopplingspro-

blematiken. Även kommunikationen av 

dialogforums resultat kan utvecklas. 

Dialogforums status som ett forum 

där det vare sig bereds eller beslutas i 

ärenden kan vara problematisk om man 

både vill ha en konstruktiv dialog och 

locka medborgarna att delta. Riskerna 

med att avstå från att ta upp ”heta” frå-

gor är uppenbara.

Riktlinjerna för dialogforum bör ses 

över. I synnerhet rollfördelning och rim-

ligheten i att riktlinjerna kan efterföljas 

är viktiga frågor att belysa.

Botkyrkas olika kommundelar har 

olika förutsättningar för att hålla dialo-

ger. Man har framgångsrikt arbetat med 

att välja mötesplatser med tanke på att 

öka antalet deltagare. Det krävs dock en 

bättre analys av vilka grupper man sak-

nar för att man på ett mer systematiskt 

vis ska kunna arbeta för bättre represen-

tation i dialogforum. 

Det går inte att avgöra i vilken grad 

eller på vilket sätt verksamheten påver-

kar den representativa demokratin. En 

sådan påverkan är svår att över huvud 

taget belägga empiriskt. Rimligen är dia-

logforum inte negativt för den represen-

tativa demokratin så länge verksamheten 

sköts och medborgarna inte blir svikna. 

På så vis är dialogforum något som på en 

och samma gång skapar politisk legitimi-

tet och utgör ett risktagande.¶

Sammanfattning 
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Inledning

Under hösten 2013 gav Botkyrka kommun i uppdrag åt Mång-
kulturellt centrum att genomföra en utvärdering av kommunens 
dialogforum med särskilt fokus på hur verksamheten fungerat 
under den innevarande mandatperioden. Uppdraget omfattar 
frågan om dialogforums funktion i relation till dess syfte liksom 
utvecklingsmöjligheter inför nästa mandatperiod. Mer preciserat 
har Mångkulturellt centrum fått i uppdrag att dokumentera och 
analysera ambitioner och utveckling för att diskutera om, och i 
så fall på vilka sätt, dialogforum kan påverka den representativa 
demokratin. I uppdraget har också ingått att formulera rekom-
mendationer för verksamhetens utveckling. Utvärderingen, som 
är kvalitativ, har genomförts under perioden november 2013 till 
och med februari 2014. Det bör redan här framhållas att en kva-
litativ utvärdering mellan två val inte kan fånga påverkan på den 
representativa demokratin i något annat avseende än vad materi-
alet ger uttryck för diskuterat i ljuset av tidigare forskning.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Botkyrka beslöt år 2006 att inrätta sex 
dialogforum, ett i respektive kommundel: Alby, Fittja, Hallun-
da-Norsborg, Tullinge, Tumba-Storvreten samt Grödinge (ks 
2006:164). Syftet med dialogforum förtydligades sedan i ett be-
slut i kommunfullmäktige om riktlinjer (ks 2006:345). Dialogfo-
rum ska bjuda in medborgarna i områdena till dialog om frågor 
som rör just det egna området. Det ska också ge utrymme för 
medborgarna att väcka nya frågor. När frågor som redan är under 
behandling hos kommunen tas upp, ska de tas upp i ett tillräckligt 
tidigt skede för att vara möjliga att påverka. I riktlinjerna under-
stryks också att dialogforum inte ska vara ett beslutsorgan. Det 
uttrycks att de förtroendevalda har ett stort behov av att tidigt 
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och förutsättningslöst få diskutera och reflektera över olika frå-
gor. I beslutet föreställer man sig att invånarna rimligen också 
har intresse av att få delta i en sådan dialog för att kunna påverka 
beslutsprocesser. I riktlinjerna framhålls vidare:

För de förtroendevalda blir steget efter forumdialogen att 
driva partipolitisk opinion och/eller att ta frågan till poli-
tiskt beslut i kommunen (ks 2006:345).

I samband med att riktlinjerna förtydligades beslutades att en 
första utvärdering skulle ske efter två år. Demokratiutvecklaren 
genomförde en intern utvärdering (ks 2008) som visade på en 
positiv utveckling avseende mötenas utformning, ordförandenas 
förmåga att hantera dem liksom antalet deltagare. Några utveck-
lingsområden pekades också ut: 

w För det första visar utvärderingen att synpunkter som 
kommer fram under dialogforum inte fångas upp i vare 
sig nämnder eller partier och att det brister i åter-
kopplingen från den politiska organisationen till både 
forumdeltagare och allmänhet. 

w För det andra når inte dialogforum ut till alla de grupper 
man önskar nå. Här ansåg demokratiutvecklaren att 
man behövde överväga att använda sig av nya kommu-
nikationskanaler och av nya platser för mötena.

w För det tredje pekar utvärderingen ut valet av frågor för 
dialogforums diskussioner som viktigt. Dels ska frå-
gorna vara lokalt relevanta, dels får de inte ha kommit 
för långt i beslutsprocessen – vilket ju också uttrycks i 
riktlinjerna. Det är också av vikt att de som anordnar 
en dialog klargör varför man vill föra just denna dialog. 

w För det fjärde framhålls att en alltför stor andel av le-
damöterna i dialogforumen inte är tillräckligt aktiva: 
"Det är därför viktigt att de ledamöter som utnämns 
vill och har förutsättningar att vara så aktiva som upp-
draget enligt riktlinjerna kräver" (ks 2008).

Utvärderingens rekommendationer handlar på ett övergripande 
plan om att de förtroendevalda ska följa riktlinjerna och i enlighet 
med dessa driva partipolitisk opinion/ta frågor vidare till politiskt 
beslut, och därtill samplanera sitt arbete med den lokala tjänste-
mannagrupp som kallas ”områdesgruppen”. För att dialogforum 
ska kunna fungera som det är tänkt, är utvärderingens slutsats att 
de förtroendevalda måste vilja/kunna vara mer aktiva i forumen.  
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Utvärderingen ger också några förslag till förändringar i 
riktlinjerna som att exempelvis möjliggöra direktdemokratiska 
”rådslag”w inom ramen för dialogforum (för information om 
rådslagen se Aziz 2010). Demokratiutvecklaren menar därtill att 
ett antal krav bör ställas från kommunfullmäktiges sida. Exem-
pelvis bör fullmäktige uppdra åt nämnderna att ansvara för åter-
koppling från nämnd till forum, och åt forumen att återkoppla 
till deltagare och allmänhet. Andra rekommendationer handlar 
om förtydliganden av de ekonomiska ramar som gäller för dia-
logforum liksom uppföljning av ekonomin och utvärdering varje 
mandatperiod. 

Efter utvärderingen och medföljande rekommendationer följ-
de en revidering av riktlinjerna inför mandatperioden 2011–2014 
(se kapitel 2). 

Inför år 2011 skrevs en intern rapport för att följa upp utveck-
lingen. Problemen med bristande återkoppling ansågs fortfaran-
de behöva åtgärdas även om det hade blivit bättre. Den medbor-
garundersökning som genomfördes under 2011 visade dock att 
fler medborgare än tidigare tyckte att det var svårt att påverka 
politiska beslut i kommunen. Inte heller hade forumen kommit 
igång med att formulera mål för sin verksamhet och svårigheter-
na att nå ut kvarstod.

Kommunen hade under 2011 passat på att använda dialogfo-
rum till att bjuda in till information om skl:s utredning om kon-
sekvenserna av en kommundelning, vilket lockade flera hundra 
personer, inte minst i Tullinge där 400 personer besökte vad som 
kom att benämnas ”dialogforum special”. Dessa träffar ingår inte 
i underlaget till denna utvärdering. Rapporten slår dock fast att 
tack vare genomförandet av dessa specialforum kom man att upp-
nå målet om att anordna minst 24 dialogforum per år. 

Botkyrka i ett deltagardemokratiskt sammanhang

Dialogforum i Botkyrka ingår i Sveriges kommuner och lands-
tings (skl) nätverk för medborgardialog. Botkyrka var dock inte 
först av Södertörnskommunerna med medborgardialog i denna 
form. Huddinge kommun beslutade redan 2003 att inrätta demo-
kratiforum, vilket flera i utvärderingen beskriver som en källa till 
inspiration i Botkyrka. Ett skäl till Huddinges beslut var att man 
avvecklat kommundelsorganisationen och med hjälp av forumen 
ville bevara lokala perspektiv och skapa ”lokal identitet”. Hud-
dinge beslutade år 2010 att lägga ned demokratiforum. Få delta-

w  Rådslag är en form av deltagar-
demokratisk aktivitet då 
deltagarna vanligtvis väljer och 
beslutar utifrån olika alternativ.
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gare, svårigheter att nå ut med information och många avhopp 
från de förtroendevaldas sida angavs vara skälen till nedlägg-
ningsbeslutet (ks-2010/920). Annan kritik som förtroendevalda 
utryckt i en undersökning genomförd av Huddinges utvecklings-
ledare har varit bristande stöd från förvaltningen (e-postkommu-
nikation med utvecklingsledaren 2014-02-21). När istället alla 
Huddinges nämnder fick i uppdrag att ha ett områdesperspektiv 
ansågs demokratiforum överflödigt och i beslutet om nedlägg-
ningen uttrycks att den är en anpassning till de nya krav som 
samtiden ställer på demokratin. Huddinge ansåg sig behöva hitta 
nya former och kanaler för att föra dialog med medborgarna. 

De kommuner som liksom Botkyrka och Huddinge deltog 
i storstadssatsningen under slutet av 1990-talet och början av 
2000-talet har alla provat på olika metoder att engagera invånar-
na i de stadsdelar som ingick i satsningen. Lågt valdeltagande i 
de så kallade utsatta stadsdelarna var ett av de viktigaste skälen 
till att försöka engagera invånarna i lokala frågor. Inom ramen 
för satsningens utvecklingsområde ”demokrati och delaktighet” 
bildades exempelvis på flera håll medborgarråd på stadsdelsnivå, 
vilka förfogade över små utvecklingsmedel för områdena. Många 
andra olika modeller för boendedelaktighet prövades (Edström 
& Plisch 2005). Med åren har Botkyrka genom olika aktiviteter 
allt starkare uttryckt vikten av dialog med sina medborgare och 
har bland annat publicerat en handbok i dialog för både tjänste-
män och politiker i kommunen (Botkyrka 2007). 

Statsvetaren Magnus Dahlstedt menar att denna typ av ut-
veckling är ett av flera exempel på hur det svenska politiska land-
skapet genomgått en radikal förändring (Dahlstedt 2009:9–12). 
I Sverige, liksom i många av världens demokratier, inte minst i 
Europa, har det under de senaste två decennierna vuxit fram krav 
på en aktiv och ansvarstagande demokratisk medborgare. Ur detta har 
fötts idéer om vad som behöver göras på olika samhällsområden, 
något Dahlstedt kallar aktiveringens politik. Andra uttryck för den 
utvecklingen är enligt honom bland annat brukarinflytande, 
jobbaktivering och aktivt åldrande. Dahlstedt, som är kritisk till 
utvecklingen, menar att bakgrunden står att finna i idealet om 
en alltmer autonom individ, som inte bara är medborgare som 
bidrar ekonomiskt och får ta del av det gemensamma goda, utan 
som också måste vara mer aktivt deltagande som medborgare.

Medborgardialog som företeelse ska inte endast ses i ljuset av 
aktiveringens politik. skl identifierar svenskarnas bristande in-
tresse för att bli medlemmar i politiska partier, det sjunkande val-
deltagandet, bildandet av enfrågepartier och allt fler ickedemo-
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kratiska organisationers intåg i politiken, som skäl till att försöka 
engagera medborgarna (skl 2009:7). 
skl som sedan 2006 driver projektet Medborgardialog skri-

ver i 11 tankar om medborgardialog och styrning att behovet av en 
utvecklad dialog som del i kommunernas styrning bygger på att 
de förtroendevalda behöver ett bättre underlag för sina beslut än 
bara tjänstemännens bedömningar. Om dialogen blir systematisk 
blir det demokratiska systemet mer förutsägbart. Och om dia-
logerna blir givande och i sitt utfall visar att medborgarna kan 
påverka kan fler förväntas delta än enbart de som skl betecknar 
som ”protestmedborgare” (skl 2009:7).
skl slår också fast att människor i Sverige vill delta i dialoger: 

I en nationell medborgarundersökning i december 2013 svarar 
66 procent att de vill delta i medborgardialog och påverka sin 
kommun eller sitt landsting. 6 procent svarar att de har möjlighet 
att göra det i hög grad och 37 procent att de kan göra det i låg 
grad i dag. 46 procent svarar att de inte kan påverka. På frågan 
om de deltar i dag svarar 5 procent att de gör det i hög grad och 
11 procent att de gör det i liten grad. 82 procent svarar att de inte 
deltar alls (skl 2013).

Enligt skl är syftet med medborgardialoger att stärka demo-
kratin men också att öka effektiviteten i kommuner och landsting 
(skl 2009:5).

Andra, främst statsvetare, som uppmärksammat den allt po-
pulärare deltagardemokratin har därför tagit fasta på de förvänt-
ningar som finns på medborgardialoger. Karlsson (2011) menar 
att kommunerna motiverar dialoger med allt ifrån att de behö-
ver hantera komplexa politiska problem, stärka medborgarnas 
politiska förtroende, aktivera medborgarna till politiskt delta-
gande eller involvera uteslutna grupper i samhället, till att de vill 
marknadsföra kommunen. Hans slutsats är att medborgardelta-
gande kan ses som en ”allt-i-alloverksamhet” i lokaldemokratin. 
Gilljam (2003) menar att forskare inom det deltagardemokra-
tiska fältet är alltför okritiska. Han hävdar att den deltagarde-
mokratiska demokratiuppfattningen är intuitivt tilltalande men 
bara bygger på en hypotes och att det är en omfattande utmaning 
att klarlägga hur demokratins former påverkar individens ”egen-
skaper”.  Med egenskaper avses här exempelvis grad av medbor-
gerlig utveckling. Enligt Karlsson ingår exempelvis stödet till det 
representativa styrelseskicket i den medborgerliga utvecklingen. 
Han undersöker flera invändningar mot deltagardemokrati och 
drar slutsatsen att medborgarna inte vill delta, att de om de deltar 
gör det av egenintresse, samt att deltagardemokrati står i konflikt 
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med förnuftigt helhetstänkande. Det allra tyngst vägande argu-
mentet mot deltagardemokratin menar han dock utgörs av dess 
konflikt med demokrativärdet politisk jämlikhet (2003:211). 

I en annan kvantitativ studie visar Wohlgemut (2002:174–
184) att politiskt deltagande vid sidan om valen har en positiv 
effekt på representationens precision (hur väl de förtroendevaldas 
åsikter överensstämmer med väljarnas) när det gäller konkreta 
kommunspecifika frågor. Däremot syns ingen sådan effekt, var-
ken positiv eller negativ, när det gäller frågor i vilka partierna 
profilerat sig sedan lång tid. I analysen jämförs också hur repre-
sentationen av olika grupper (i deltagande mellan valen) påverka-
de åsiktsöverenstämmelsen mellan medborgare och kommunala 
förtroendevalda. De mer aktiva medborgarnas åsikter speglades 
inte bättre än de politiskt passivas. Wohlgemut menar därför att 
oron för politisk ojämlikhet när det gäller förtroendevaldas för-
måga att representera olika grupper i lokala frågor är överdriven. 

År 2006 presenterar deltagardemokratiskeptikern Gilljam och 
statvetarkollegan Jodal vad de menar är den definitiva bekräftel-
sen på deltagardemokratins misslyckande (2006:206–227). Det 
finns enligt dem inget stöd alls för att kommunala deltagardemo-
kratiska insatser har (positiv) effekt på den representativa demo-
kratin. Studien genomfördes före lagändringen om medborgar-
förslag och därför utgjordes flertalet av de deltagardemokratiska 
insatserna i materialet av olika typer av brukarråd och informa-
tion om kommunfullmäktige på kommunernas hemsidor. ”Andra 
former av möten med politiker”, exempelvis medborgardialog, 
förekom i knappt en tredjedel av de undersökta kommunerna. 
Därmed kan studien inte sägas tala särskilt mot medborgardialo-
gen som modell, utan mer allmänt om deltagardemokrati. 

En kritik som framförts mot den deltagardemokratiska forsk-
ningen är att den inte fångar in den politiska aktivitet som kan 
rymmas i politisk tystnad. Innan man lyckas tolka tystnadens 
innebörd har man egentligen inte möjlighet att dra några slutsat-
ser om vilken betydelse som en viss deltagandenivå har för demo-
kratin (Peterson 2006: 244). För utvärderingen är denna hållning 
intressant då ett av de stora problem som tidigare utvärdering 
och rapport har uppmärksammat är just svårigheterna att locka 
deltagare till forumen. Om dessa svårigheter enbart tolkas som 
att man inte nått ut med inbjudan riskerar dialogforum att foku-
sera mer på kommunikationens svårigheter än på andra möjliga 
orsaker till låg besöksfrekvens. En orsak till det låga antalet del-
tagare kan vara ämnesvalet. Svårigheten att välja lämplig tematik 
har uppmärksammats både i denna och tidigare utvärdering 
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 Karlsson (2011)  pekar på forskning som framhåller tre om-
ständigheter som gör deltagardemokrati extra viktig. För det för-
sta kan medborgarna involveras när beslut ska fattas i frågor som 
inte är partipolitiserade. Det kan vara små frågor som rör mindre 
grupper av medborgare. För det andra kan medborgarna involve-
ras för bättre beslut om deras åsikter skiljer sig starkt från parti-
ernas. En tredje omständighet kan vara om det uppstått sådana 
låsningar i den partipolitiska striden att processen mår bra av att 
medborgarna får bidra med sina perspektiv (Karlsson 2011:117). 

Av 187 tillfrågade kommunalpolitiker, som bland fem argu-
ment för deltagardemokrati fick välja det för dem viktigaste, valde 
ungefär hälften argumentet att man får bättre beslutsgrund när 
man involverar medborgarna. Detta ställningstagande gjordes 
både bland politiker med stor erfarenhet av att tillfråga medborg-
arna och bland dem med liten eller ingen erfarenhet (Karlsson 
2011:118). Alternativa argument var att dialoger kan öka med-
borgarnas kunskaper, medborgarnas förtroende för de förtro-
endevalda, öka rättvisan och förtroendevaldas möjlighet att leva 
upp till medborgarnas förväntningar. Samtidigt fruktade nästan 
hälften negativa konsekvenser av ett omfattande medborgerligt 
deltagande i politiken, i form av politisk ojämlikhet. Särskilt oro-
ar sig kritikerna för att de som engagerar sig i deltagardemokratin 
kommer att föra fram sina privata intressen, medan förespråkarna 
ser hur medborgarna fostras demokratiskt och visar solidaritet i 
sitt engagemang för det gemensamma bästa (Karlsson 2011:120). 

Uppdraget

Uppdraget omfattar frågan om dialogforums funktion i relation 
till dess syfte liksom en analys dess utvecklingsmöjligheter. Det 
omfattar också att göra en analys av vilket värde verksamheten 
med dialogforum som helhet har för den representativa demo-
kratin. Uppdraget har preciserats som följer:

w Dokumentera utvecklingen av verksamheten under 
nuvarande mandatperiod 2011–2014. 

w Lyfta fram styrkor och svagheter i verksamheten.
w Diskutera utifrån en analys av verksamhetens uttalade 

ambitioner, utveckling, dokumenterade styrkor och 
svagheter om och i så fall på vilka sätt den påverkar 
den etablerade representativa demokratin.

w Formulera rekommendationer för verksamhetens ut-
veckling inför nästa mandatperiod. 
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Metod

Utvärderingsmodellen är resultatinriktad och metoden är kvali-
tativ. 25 intervjuer har genomförts med förtroendevalda från ma-
joritet och minoritet, medborgare och tjänstemän. Observationer 
har genomförts vid tre dialoger. Vid intervjuer och observatio-
ner har anteckningar förts och ljudet spelats in med deltagarnas 
godkännande. Inga transkriberingar av intervjuerna har gjorts då 
detta är allt för tidskrävande i förhållande till utvärderingens tids-
ramar. I underlaget för utvärderingen ingår också dialogforums 
egen dokumentation från 41 genomförda dialoger i 4 av de 6 dia-
logforum som finns i kommunen.

Urvalet av informanter har skett utifrån två principer. För att 
få en överblick över hela fältet har samtliga områdesutvecklare 
intervjuats. För att få en djupare bild av dialogforum har tio för-
troendevalda och nio (i stället för tio, sent avhopp) medborgare 
intervjuats, fördelade på Fittja och Grödinge dialogforum. Lika 
många förtroendevalda från majoriteten som från oppositionen 
har valts ut, och kvinnor och män är jämnt representerade. Av-
seende informanternas ålder är den yngsta en tonåring och den 
äldsta närmare åttio år. Valet av Grödinge dialogforum som det 
ena fördjupningsobjektet var ett önskemål från uppdragsgivaren 
då Grödinge dialogforum anses mer framgångsrikt än de andra i 
termer av deltagarfrekvens. Valet av Fittja dialogforum som det 
andra objektet är utvärderarens, motiverat med att Fittja har haft 
den svagaste utvecklingen i termer av besöksfrekvens. 

 Både områdesutvecklare och förtroendevalda har hjälpt till 
att sätta utvärderaren i kontakt med invånare, vilka godkänt sin 
medverkan i överenskommelse med representant från dialogfo-
rum. Urvalet av förtroendevalda har utvärderaren gjort med hjälp 
av rekommendationer från ordförande eller områdesutvecklare. 
Kriterierna för urvalet har varit att medverkande förtroendevalda 
måste ha närvarat vid tillräckligt många dialogforum för att ha 
erfarenheter att diskutera. 

Demokratiutvecklaren intervjuades i ett sent skede av materi-
alinsamlingen och har därmed givits tillfälle att diskutera prelimi-
nära slutsatser. Utvärderingens preliminära resultat diskuterades 
också vid en träff med ordförandegruppenw, samt vid ett möte 
med den samlade gruppen områdesutvecklare. Utöver intervjuer, 
möten och observationer har några e-postkontakter tagits för att 
förbättra utvärderingens underlag. 

w Ordförandegruppen utgörs av 
dialogforums samtliga ordförande 
och vice ordförande. Dessa kallas 

några gånger om året av demokra-
tiberedningens ordförande för att 

diskutera verksamheten.
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Dialogforum – ambitioner 
och arbetsformer

Inför 2009 antog kommunfullmäktige nya riktlinjer (ks/2008:445). 
Inledningsvis anges dialogforums syfte vara att utgöra en kom-
pletterande kontaktyta mellan invånarnaw och de förtroendeval-
da. Det uttrycks att de förtroendevalda har ett stort behov av att 
tidigt och förutsättningslöst diskutera och reflektera över olika 
frågor. Dialogforum är inte ett beslutsorgan, men medborgarna 
antas ha intresse av att delta i dialogen innan frågor har hunnit 
för långt i beslutsprocesserna. Här återkommer också samma for-
mulering som i tidigare riktlinjer – att de förtroendevalda efter 
forumdialogen har att driva partipolitisk opinion och/eller att ta 
frågan till politiskt beslut i kommunen. 

Uppdraget till dialogforum är huvudsakligen att bjuda in in-
vånarna till en dialog om frågor som anknyter till det område 
där de bor, också de invånare som inte brukar engagera sig i den 
demokratiska processen. Både frågor som medborgarna väcker 
och frågor som redan är under behandling ska kunna tas upp i 
dialogen. I det sistnämnda fallet understryks att det är viktigt att 
frågor som är under behandling och som tas upp i dialogforum 
fortfarande går att påverka. En nyhet i dessa riktlinjer är också att 
dialogforum, på rekommendation av den första utvärderingen, 
får användas för genomförande av rådslagw om konkreta lokala 
frågor. 

I dialogforum bereds eller beslutas inga frågor, istället skall 
frågor som väcks tas upp i kommunstyrelsen eller i berörd nämnd 
om det krävs ett politiskt beslut. Dessa ”delges dialogforums syn-
punkter genom protokollen”. Vidare skriver man att 

återrapportering ska ske från nämnd/kommunstyrelsen till 
dialogforum för att möjliggöra den fortsatta dialogen med 
invånarna och den återkoppling av dialogresultatet som 
ska göras till deltagarna och allmänheten efter varje dialog-
forum (ks/2008:445).

w Invånare är den benämning 
som Botkyrka kommun 
använder omväxlande med 
benämningen medborgare. 
I kommunen bor många 
människor som inte är 
svenska medborgare men 
som ingår i målgruppen för 
dialogforum.

w Rådslag är en typ av kon-
sultation där medborgare 
väljer mellan olika förslag 
vilket leder till beslut. Se 
Aziz (2010) för utvärde-
ring av rådslag i Botkyrka.
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Det är inte bara dialogforum som erbjuder möjlighet till delta-
gardemokrati i Botkyrka. I riktlinjerna påminner man om det an-
svar som redan tidigare ligger på både tjänstemän och förtroen-
devalda att föra dialog med Botkyrkaborna. Detta ansvar utgörs 
av att nämnderna lyfter frågor till dialog i god tid, att tjänstemän 
i områdesgrupperw ur ett helhetsperspektiv organiserar dialoger 
och rådslag och att båda dessa grupper är uppmärksamma på att 
frågor som kräver politiska beslut hamnar i rätt nämnd. Riktlin-
jerna slår fast att dialogforum inte tar över dessa ansvarsområ-
den, men att de kan vara den arena dit en nämnd väljer att skicka 
en fråga som den vill föra dialog kring. 

Eftersom det finns en nära koppling mellan områdesgrupper-
nas uppdrag att föra dialog och dialogforum så ska dessa enligt 
riktlinjerna komplettera varandra och samplaneras. Här ser Bot-
kyrka kommun en vinst i att det finns ett faktiskt behov av en 
långsiktig tvärsektoriell planering på områdesnivå.

Riktlinjerna anger dialogforums organisation och arbets-
sätt. Kommunfullmäktige utser ordförande, vice ordförande 
liksom ytterligare nio ledamöter, men inga ersättare, till varje  
forum. Runt hälften av ledamöterna förväntas ha förankring i om-
rådet ”och/eller i kommunfullmäktige eller nämnd”. Demokrati- 
och integrationsberedningenw ansvarar för utvecklingsarbete.

Vad gäller dialogforums arbetssätt anges att antalet möten år-
ligen bör vara mellan fyra till sex. Varje forum bestämmer självt 
antalet interna planeringsmöten. De uppmuntras att söka nya 
mötesformer för att anpassa sig till de förhållanden som råder i 
de olika kommundelarna. De uppmanas att sätta årsmål för sitt 
utvecklingsarbete. Dessa skall tillsammans med den ekonomiska 
redovisningen följas upp varje år. 

För samordningen mellan dialogforum och områdesgruppen 
ansvarar bådas ordförande tillsammans med områdesutveckla-
ren. Exempelvis ska informationen från dialogforum samordnas 
med den från områdesgrupperna i respektive område.

I riktlinjerna anges mötenas karaktär; ledamöterna ställer frå-
gor, lyssnar, reflekterar och säger vid behov vad de själva tycker. 
De närvarande invånarna ges god möjlighet att framföra sin syn 
på de frågor som tas upp. Inga beslut fattas, inga uppdrag ges till 
tjänstemännen, men ”redovisning ska alltid ske av vad som hän-
der med frågorna”. Rollerna i dialogforum förklaras som följer:

w Ordföranden ska vid varje möte inledningsvis göra dia-
logforums syfte klart för deltagarna men också så långt 
det är möjligt berätta hur resultaten av den aktuella 
dialogen är tänkt att användas.

w Områdesgrupper är kommundels-
vis organiserade grupper av främst 

tjänstemän ur olika verksamheter som 
träffas regelbundet. Ordförande kan 
vara en förvaltningschef eller annan 

högre tjänsteman, och som sekretera-
re fungerar respektive kommundels 

områdesutvecklare. Det finns fem 
områdesgrupper, medan det finns sex 

dialogforum, då man valt att sära på 
forumen Tumba/Grödinge då kom-
mundelarnas karaktärer är varandra 

mycket olika (tätort/glesbygd).

w Demokrati- och integra-
tionsberedningen har numera 

beteckningen Demokrati-
beredningen.
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w Ordföranden i dialogforum ansvarar för att följa upp 
frågorna i de minnesanteckningar som anmäls till 
nämnd och återkoppla det som händer med frågorna 
till kommande möte i dialogforum

w Ordföranden avgör vilka nämnder som berörs av de 
frågor som behandlas i minnesanteckningarna.

w Remisser som besvaras av dialogforum bereds av ordfö-
randen.

w Dialogforums ledamöter har i uppdrag att aktivt delta 
i dialogforumen och att informera om diskussioner, 
åsikter och förslag i sina partiorganisationer och kom-
munala grupper.

Två förvaltningar utses som stödjande. För att säkra kvaliteten 
ska kommunledningsförvaltningen delta i uppföljning och ut-
veckling, särskilt med fokus på samspelet mellan dialogforum 
och områdesgrupp. På samma förvaltning vilar också ansvaret 
för att vid behov genomföra utbildningar för dialogforums le-
damöter. Serviceförvaltningen svarar för att tillhandahålla en 
dialoginformatör som fungerar som sekreterare vid samtliga di-
alogforum runt om i kommunen och som sköter dialogforums 
kommunikation.  Områdesutvecklarna svarar enligt riktlinjerna 
för lokalbokning, utskick, protokoll och närvarorapportering. 
Förvaltningarnas stöd ska därmed säkra flödet mellan dialogfo-
rum, kommuninvånare och kommunorganisationen. Utöver de 
nämnda förvaltningarna kan övriga förvaltningar bli berörda be-
roende på vilka frågor som tas upp i dialogforum.

Till sist anges att en utvärdering ska göras varje mandatperiod 
vilken ska följa upp förändringar och utveckling av verksamheten 
i förhållande till ambition och målsättning. 

Reflektioner över syfte och riktlinjer

Hertting (2009) har tittat närmare på de deltagardemokratiska 
aktiviteterna i Botkyrka och kategoriserar kommunens demokra-
tipolitik som nätverkspolitisk. I en studie av hur pass väl olika 
dialogmetoder skapar möjligheter för politisk integrationw, ser 
han tre motivw till varför Botkyrka bedriver nätverkspolitik. Det 
första är instrumentellt, kommunen försöker effektivisera sitt be-
slutsfattande genom bättre information och förankring. Ett an-
nat är normativt, där kommunen tycker sig behöva utveckla den 
representativa demokratin och komplettera den med nya forum 

w Hertting diskuterar politisk inte-
gration ur ett statsvetenskapligt 
perspektiv, inte med avseende på 
kulturella värden eller identiteter 
(Hertting 2009: 119)

w Hertting använder begreppet 
rational, en försvenskning 
av engelskans ”rationale”.
Det översätts som ”förklaring 
med angivande av skäl” eller 
”motivering, rättfärdigande 
med hjälp av goda argument” 
(Psykologiguiden.se).
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för intresserepresentation. Den tredje bevekelsegrunden är poli-
tisk där dialogen främst är ämnad att skapa legitimitet för valda 
politiker och det etablerade representativa systemet i en situation 
där relativt få utnyttjar sin rätt att rösta (2009:152). En blick på 
riktlinjerna med detta perspektiv för ögonen ger vid handen att 
det instrumentella motivet är nedtonat medan både det norma-
tiva och politiska står i förgrunden. Särskilt ambitionen att nå 
”också de som inte brukar engagera sig i demokratiska processer” 
torde vara avgörande för om dialogforum ska kunna ses som en 
kompletterande arena för demokrati. I annat fall breddas inte de 
förtroendevaldas underlag för överväganden. 

Tidigare direktdemokratiska insatser i Botkyrka och på andra 
håll i landet har lidit av legitimitetsproblem av just denna an-
ledning (se t ex Velasquez 2005, Edström & Plisch 2005). Vi såg 
att Wohlgemut (2006) ansåg sig ha empiriskt stöd för att påstå 
att oron för demokratisk ojämlikhet är överdriven, när det gäl-
ler hur väl de icke deltagandes åsikter representeras av de för-
troendevalda i lokala frågor. I Botkyrkas riktlinjer hävdas att de 
förtroendevalda behöver känna till invånarnas åsikter, också de 
sällan deltagandes. Kan det möjligen vara så att Botkyrka tror 
att förtroendevalda saknar förankring hos de boende, eftersom 
valdeltagandet är lågt i vissa delar av kommunen? Kan det vara så 
att bristen på deltagande i aktiviteter som dialogforum beror på 
att de känner sig väl representerade och därför inte deltar (mellan 
valen)? Denna fråga diskuteras i kapitel 5. 

Ett problem i genomförandet av utvärderingen har varit att 
det saknas en beskrivning av vilka som saknas i dialogen. Finns 
särskilt intressanta grupper? Vilken typ av kategorier avses? 
Det saknas också uttalade mål för när man kan anses ha upp-
nått tillräcklig bredd av grupper. Inte heller vilken kvantitet som 
är önskvärd anges i riktlinjerna. Däremot har de olika dialogfo-
rumen inför innevarande mandatperiod fått i uppdrag att själva 
formulera årsmål om besökare och nya metoder, men inget sägs 
om kategorisering, mätning eller kvantifierad representation. I 
denna utvärdering diskuteras framgångarna med utvecklingsom-
rådet ”vi når fortfarande inte alla de vi vill nå” därför utifrån de 
intervjuades egna uppfattningar i frågan om vilka som saknas och 
hur man försöker nå dem. 

I riktlinjerna uttrycks att man önskar en kompletterande bild 
och man håller därför fram tjänstemännens tvärsektoriella kom-
petens och goda helhetsbild. Medborgarnas intresse av att få läm-
na synpunkter anses också kunna tillgodoses, liksom deras rätt 
till att få veta vad som händer med de frågor som avhandlats vid 
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mötena. Dialogforum tycks därmed utgöra ett slags trepartsdia-
log. Trots att riktlinjerna pekar ut tjänstemännens kunskaper och 
helhetsbild som ett viktigt komplement till de förtroendevaldas 
är det ändå främst som möjliggörare och kommunikatörer de ska 
fungera. Dialogforum skissas i riktlinjerna upp som politikens 
och politikernas forum och ”för de förtroendevalda blir steget ef-
ter forumdialogen att driva partipolitisk opinion och/eller att ta 
frågan till politiskt beslut i kommunen”. Det framstår som om 
hållningen gentemot tjänstemännen är ambivalent. Å ena sidan 
är de faciliterare och å andra sidan förväntas de bidra med en unik 
helhetsbild. Huruvida denna ambivalens får genomslag i dialog-
forums genomförande diskuteras i kapitel fyra. 

Till sist – en viktig princip för dialogforum i Botkyrka är att 
trots att man i dialogforum vare sig bereder eller fattar beslut, 
ändå utser ledamöter efter politiskt mandat. Hur denna princip 
får eller inte får betydelse för legitimitet och funktion diskuteras 
i femte kapitlet. 
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Dialogforum i siffror

Tiden för utvärderingen har inte medgett någon heltäckande 
genomgång. Valet har fallit på att undersöka fyra av de sex di-
alogforumen närmare utifrån medborgares närvaro och kön, de 
förtroendevaldas förankring i det område vars forum de är leda-
möter i, och de förtroendevaldas förankring i Botkyrkas politiska 
organ. Även de politiska partiernas nyttjande av sitt mandat vid 
forumen har undersökts. Många fler potentiellt intressanta frågor 
har framskymtat, som till exempel deltagarnas och ledamöternas 
aktivitet, mängden förslag och deras konkretionsnivå. Detta är 
något att gå vidare med i en annan studie eller utvärdering. 

Minnesanteckningarna som ligger till grund för avsnittet 
kommer från dialoger i Alby och Fittja i norr, och Grödinge och 
Tumba-Storvreten i söder. Den kvalitativa delen av utvärdering-
en fokuserar främst Fittja och Grödinge. Valet har fallit på dessa 
kommundelar då de tidigare uppvisat de högsta respektive de läg-
sta deltagarsiffrorna. Ett utvidgat och mer kvantitativt material 
från orter i både norr och söder som är mindre ”extrema” ger 
därför ett gott bidrag till helhetsbilden.  Här går det att invända 
att södra Botkyrka är mer heterogent än norra, i termer av t.ex. 
socioekonomiska förhållanden och ålder, och att Tumba-Storvre-
ten skiljer sig mycket från Grödinge. I Tullinge liknar exempelvis 
de politiska preferenserna dem i Grödinge mer än dem i Tumba 
(Valmyndigheten 2010). Att valet ändå föll på Tumba-Storvreten 
beror främst på att det i Tullinge drivs en fråga om kommundel-
ning. Att följa den processen är en intressant uppgift i sig, och 
då inte minst ställa sig frågan om vilken roll dialogforum som 
plattform spelar i utvecklingen. Återigen ryms inte denna typ av 
fördjupningar i denna utvärdering. 

Anteckningar från 41 genomförda dialogforum under perio-
den 2011–2013 ingår i fördjupningen. Däremot ingår inte mate-
rial från dialogforum special och kommundelsöverskridande mö-
ten i underlaget. 
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Till dessa 41 dialogforum har totalt 912 personer sökt sig. 
Flest deltagare har Grödinge haft (419) medan Tumba-Storvre-
ten har haft 183, Alby 174 och Fittja 136 boendedeltagare. Om vi 
bara räknar Fittja, Alby och Tumba-Storvreten så har deltagandet 
i medeltal legat på ungefär 17-18 invånare. Detta stämmer bra 
med hur det kan se ut i minnesanteckningarnas återgivning . I 
dialogforum i Grödinge har i genomsnitt 35 invånare deltagit. I 
alla fyra fallen ser besöksfrekvensen väldigt olika ut från gång till 
gång. Nedan följer en beskrivning av varje dialogforum utifrån de 
parametrar som presenterades inledningsvis.

Alby
Av de förtroendevalda i Alby dialogforum är inte majoriteten 
själva boende i Alby. Bara fyra uppger adress Alby, medan ytter-
ligare fyra bor i olika delar av norra Botkyrka. Övriga bor i andra 
delar av kommunen, en till och med utanför Botkyrka.  Sex av 
ledamöterna har andra uppdrag, men bara två är ordinarie, en i 
kommunfullmäktige och en i en nämnd. Över de tre undersökta 
åren uppnår de förtroendevalda endast 48 % närvaro. Socialde-
mokraterna närvarar till drygt 50 % medan Moderaterna bara 
utnyttjar en tredjedel av sitt mandat. Miljöpartiets enda ledamot 
finns på plats vid sju av tio tillfällen.

Kvinnorna utgör i snitt 44 % av besökarna. De kommer i ma-
joritet när äldrefrågorna, framtiden i Alby och trygghetsfrågorna 
diskuteras. Andra teman har varit: ungdomsfrågor/fritidsgård, 
översiktsplan, detaljplan, om förskolan, biblioteket, Framtid Alby 
och utveckling av Alby centrum. Vissa teman har upprepats, vissa 
frågor gått in i varandra, så har t.ex. översiktsplanen varit föremål 
för flera diskussioner. Från att ha haft totalt 74 besökare under 
2011 sjönk besöksfrekvensen till 68 besökare under 2012 och till 
32 besökare under 2013. Under 2013 hölls bara 3 dialoger i Alby. 
Under perioden hölls 7 av forumen på biblioteket och i Loftet på 
Subtopia, medan övriga hölls i kommunala lokaler för offentlig 
verksamhet. Inga föreningar stod värdar under perioden. 

Fittja
I Fittja dialogforum bor sex av ledamöterna i Fittja, ytterligare tre 
är bosatta i andra delar av norra Botkyrka. Den numera avhop-
pade ordföranden och en ledamot bor i Tullinge i södra delen av 
kommunen. Åtta av ledamöterna har uppdrag i kommunfullmäk-
tige, nämnd eller styrelse, sju av dessa som ordinarie ledamöter. 



22

Tre av ledamöterna har mycket lång erfarenhet och/eller stort po-
litiskt engagemang i många sammanhang.  

De förtroendevaldas närvaro är 54 %. Socialdemokraterna 
närvarar till drygt 42 % och Moderaterna till 47 %. Sverigede-
mokraterna och Miljöpartiet utnyttjar sitt mandat nästan fullt ut. 

Bland invånarna deltog lika många kvinnor som män, men 
de var ojämnt representerade beroende på tema, under nästan 
hela perioden. Så tyckte kvinnorna exempelvis att kvinnornas 
situation i Fittja var lite mer intressant än vad männen ansåg. 
I intervjuerna sägs kvinnorna generellt vara mindre intresserade 
av planeringsfrågor, men i Fittja lockade diskussionen om över-
siktsplanen tre gånger så många kvinnor som män. Samtidigt 
var männen att döma av närvaron tre gånger så intresserade av 
utvecklingen av miljonprogrammet. I övrigt har teman som dis-
kuterats varit Fittja äng, ideellt arbete i Fittja, minskad rökning 
och förbättring av hälsan, äldreomsorgen, översiktsplan och de-
taljplan. Vid det sista mötet 2013 kom dock 27 boende av vilka 
24 var kvinnor. Det sista året var också det enda då målet om 
fyra möten om året uppfylldes. Det var också ett år med betydligt 
fler deltagare: totalt 89 invånare besökte dialogforum 2013, att 
jämföra med 19 personer år 2011 och 28 år 2012. Forumen har i 
de flesta fall genomförts på medborgarkontoret i Fittja, men vid 
ett tillfälle har man hållit till utomhus, och vid två tillfällen hos 
föreningar, varav en etniskt definierad. 

Grödinge
I Grödinge dialogforum är Grödingeborna i minoritet. Bara fem 
av ledamöterna är bosatta i Grödinge, medan resten bor på andra 
orter i södra Botkyrka. Endast två av ledamöterna saknar upp-
drag i nämnder och styrelser och fem ledamöter sitter som or-
dinarie i olika organ, inte sällan också som ordförande eller vice 
ordförande, i sammantaget arton fall. 

De förtroendevalda har en närvaro på drygt 65 %. Även om 
Socialdemokraterna har bättre närvaro här (70 %) än i Fittja och 
Alby, så är fliten hos Moderaterna ännu större, de uppnår nästan 
90 % närvaro.  Vid två tillfällen är det bara ordföranden som re-
presenterar det socialdemokratiska partiet, medan Moderaterna 
oftast har två eller tre av sina tre förtroendevalda på plats.  En-
ligt de protokoll som funnits tillgängliga deltog Tullingepartiet 
endast vid ett dialogforum 2011, och Vänsterpartiet har haft sin 
representant på plats en gång per år. Folkpartiets ledamot finns 
däremot på plats vid alla tillfällen utom ett. 
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Kvinnorna var i majoritet (57 %) och var särskilt intresserade 
av teman som upprustningen av Bremora och äldrefrågor, medan 
översiktsplanen lockade fler män våren 2013. Övriga teman för 
dialogen har varit ungdomsfrågor, Vårsta centrum, skolfrågor, 
utveckling av företagsklimatet, hållbarhet, ungas framtid samt 
vägar och kollektivtrafik. När det gäller deltagarantal har Grö-
dinge dialogforum haft en positiv utveckling under perioden. 
Under 2011 lockade man i snitt 31 Grödingebor, under 2012 då 
det dessutom hölls hela 5 ordinarie dialogforum kom ytterligare 
några till. År 2013 genomfördes enligt materialet endast 3 ordi-
narie dialoger med i snitt 46 deltagare vid varje. Ett möte hölls 
tillsammans med Tumba-Storvretens dialogforum om Tumba 
centrum. Under alla tre åren har möten hållits på andra platser 
än Malmsjö skola, som tidigare har varit den vanligaste forum-
platsen. Fyra tillfällen har förlagts till annan skola, mötesplatsen 
för äldre, fritidsgård och ett fik en bra bit från centralorten.  

Tumba-Storvreten  
Ledamöterna i Tumba-Storvreten dialogforum bor alla i Tum-
ba. Sex av ledamöterna har något annat uppdrag än dialogforum, 
fyra av dem som ordinarie. Två ledamöter har fler än ett annat 
ordinarie uppdrag. 

Vid mötena är de förtroendevalda representerade till strax 
under 60 %. Socialdemokraterna har en närvaro på 63 % men 
också här är Moderaterna bättre på att närvara, drygt 75 % av de 
moderata ledamöterna deltar i genomsnitt. Folkpartiet har bara 
missat ett av mötena medan Miljöpartiet och Botkyrkapartiet en-
dast dykt upp vid två av de dialogforum för vilka protokoll varit 
tillgängliga för utvärderingen. 

I Tumba är män och kvinnor representerade i ungefär samma 
utsträckning. Enda stora skillnaden var när man diskuterade att 
vara ung i Tumba, då kom fler kvinnor än män, bland annat 17 
kvinnliga gymnasieelever mot tre manliga.  Andra teman som va-
rit föremål för dialog har varit unga tjejers fritid, översiktsplanen, 
boendeformer för äldre, utvecklingen av Uttran Broängen, trygg-
het i Tumba samt trygghetsvandring och dialog i Tumba. Endast 
tre ordinarie dialoger per år hölls i Tumba-Storvreten. Under 
2011 hade dialogforum 88 deltagare, året därpå 55 och under 2013 
endast 40. Dock genomfördes också ett gemensamt dialogforum 
tillsammans med Grödinge men i minnesanteckningarna finns 
inte antalet deltagare angivet. Tumba-Storvretens dialogforum 
har varit det forum som mest aktivt sökt upp andra platser än den 



24

ordinarie. Fyra träffar har skett vid Tumbascenen, medan övriga 
träffar skett på skolor och mötesplats för äldre. 

Förankring

I riktlinjerna för dialogforum inför den aktuella perioden skri-
ver man att ledamöterna bör ha en förankring i området och/
eller kommunfullmäktige eller nämnd. Vid en granskning av de 
förtroendevalda tycks dessa kriterier vara uppfyllda. Dock finns 
stora skillnader mellan forumen beträffande hur väl förankrade 
ledamöterna är i det politiska livet i Botkyrka. Här finns poten-
tiellt väletablerade ledamöter i både Fittja och Grödinge, särskilt 
vad avser ordförandena. I Tumba-Storvreten och Alby har de för-
troendevalda mindre ofta tunga positioner i de politiska organen. 

När det gäller förankringen på orten så har Alby sämst repre-
sentation, med  endast fyra boende i området, varav ordföranden 
är en. Grödinge har också dålig representation av just Grödinge-
bor i sitt forum, men samtliga har sin hemvist i södra Botkyrka. 
Fittja har en relativt bra representation av Fittjabor i sitt forum, 
medan Albys ledamöter kommer från både norr och söder. I både 
Fittja och Grödinge bor ordförandena i en annan kommundel. 

Förtroendevalda på plats

Ledamöternas närvaro uppgår i snitt till 56 %. Grödinge har bäst 
närvarosiffror, medan ledamöterna i Alby har varit frånvarande i 
snitt mer än hälften av gångerna. En trend är att särskilt de stora 
partierna slarvar med närvaron medan till exempel Folkpartiet 
och Miljöpartiet har riktigt bra närvaro. I Fittja utnyttjar Sveri-
gedemokraterna sitt mandat väl. Undantaget från trenden att de 
stora partierna inte möter upp med hela sitt numerära övertag 
finns i Grödinge, där Moderaterna sticker ut.

Invånarna och temana

Sett till helheten deltar män och kvinnor i lika stor utsträckning. 
Däremot skiljer det sig åt mellan norr och söder. I Alby och Fittja 
deltar männen i högre utsträckning, medan kvinnorna är i ma-
joritet i både Tumba-Storvreten och i Grödinge. För Albys del 
betyder det cirka 7 kvinnor per dialog, för Fittjas del cirka 6. 
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De dialogforum som haft flest deltagare har behandlat plane-
ringsfrågor. Representationen av kvinnor och män som deltagare 
vid dessa dialoger är ganska jämn. I underlaget för utvärderingen 
sticker ett tillfälle ut, då Vårsta centrum (Grödinge) diskutera-
des och 100 män och kvinnor samlades. I de övriga forumen är 
30 boende att betrakta som en bra siffra. I de fall som äldrefrå-
gor diskuterats kommer fler kvinnor än män, och intressant nog 
lockar skol- och förskolefrågorna männen i högre utsträckning än 
kvinnorna i detta material. 

Utveckling under mandatperioden

De undersökta forumen har, som visats ovan, utvecklats i olika 
riktning. Medan Alby dialogforum tappat hälften av sina besö-
kare under perioden, har Fittjas deltagarsiffror fyrdubblats. När 
Grödinge har ökat det genomsnittliga deltagandet med en tred-
jedel har Tumba-Storvreten minskat med nästan två tredjedelar.  

Också utvecklingen avseende de förtroendevaldas närvaro har 
varit positiv för Fittjas del, då den ökat från 44 % under perio-
den 2007–2008, till 55 % under 2011-2013. Övriga forums förtro-
endevalda har tenderat att frånvara allt mer. Albys dialogforum 
uppvisar det största tappet; från att i medeltal ha haft en närvaro 
på 64 % under förra perioden har det under innevarande period 
en genomsnittlig närvaro på 48 %. Grödinge och Tumba-Stor-
vreten har också de en allt sämre närvaro. Även om siffrorna va-
rierar år från år är trenden negativ. Under de senaste tre åren 
tycks Grödinge ha haft den mest tydligt negativa utvecklingen 
när det gäller de förtroendevaldas närvaro. 

Riktlinjernas målsättning om att hälften av ledamöterna ska 
vara förankrade i området eller i nämnd/kommunfullmäktige 
uppfylls i stort sett, men forumen skiljer sig väsentligt åt avseen-
de samlad erfarenhet hos ledamöterna. I Alby är bara fyra av elva 
ledamöter boende i området vilket måste sägas vara väl så få. 

De målsättningar som forumen själva formulerar för sin verk-
samhet är inte alltid kända för alla ledamöter. I ett forum skrevs 
mål för första gången så sent som under 2013. Vanliga mål är att 
uppnå högre närvaro bland de egna förtroendevalda, att uppsöka 
nya platser och att locka fler deltagare. I det första fallet har bara 
Fittja dialogforum utvecklats positivt, medan alla har förbättrat 
sig när det gäller att mötas på andra platser än de invanda. Bara 
Fittja dialogforum har besökt föreningar vilket tycks ha påverkat 
besöksfrekvensen från låga till mindre låga nivåer.
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I det ekonomiskt resursstarkare södra Botkyrka med fler bor-
gerliga väljare deltar alliansledamöterna oftare vid mötena. De 
resursstarkare områdena har också fler deltagare vid dialogerna. I 
de områden där valdeltagandet är lågt är även ledamöternas när-
varo vid dialogforum svag. Att de förtroendevaldas engagemang 
skulle vara lägre för den egna kommundelen på just dessa platser 
behöver inte vara en sanning. I Albys fall skulle det bristande en-
gagemanget kunna bero på just bristande förankring i området. 
Men politiskt förankrade ledamöter betyder inte automatiskt en 
stark uppslutning av boende, som i Grödinge. Fittja har haft flera 
erfarna och brett förankrade ledamöter utan att för den skull varit 
ett särskilt välbesökt forum.
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Fyra utvecklingsområden – 
hur har det gått?

Utvärderingen av åren 2007–2008 tog fasta på fyra utveck-
lingsområden som också kom att påverka de nya riktlinjerna. 
Dessa presenterades på sidan 8 som (1) återkopplingsproblem,  
(2) svårigheter att nå dem man vill nå, (3) oro för ämnesval och 
tydlighet samt (4) bristande aktivitet hos de förtroendevalda. 

Detta kapitel avhandlar hur dessa svårigheter blivit uppmärk-
sammade och i vilken mån de utvecklats. För att som läsare förstå 
vilka problem som uppmärksammats och angripits under man-
datperioden ges först en liten inblick i hur ett dialogforum kan 
gå till. Därpå diskuteras utvecklingen utifrån både intervjuer och 
annat tillgängligt material. 

Dialogforum – hur går de till?

För att få en bild av hur ett dialogforum genomförs har alla områ-
desutvecklare och två ordföranden intervjuats. Deltagande obser-
vationer har också genomförts vid tre olika dialogforum. För att 
själva formen dialogforum ska kunna skisseras blir återgivningen 
en generalisering av en något spretig empiri. Enligt riktlinjerna 
är områdesutvecklarnas roll att tillsammans med ordförandena i 
såväl områdesgruppen som dialogforum välja ut lämpliga teman 
för varje dialogforum. Detta görs oftast inför varje forum, ibland 
på ett ”internt dialogforum” där ledamöterna träffar varandra vid 
ett särskilt tillfälle, eller så enas ordförande och områdesutveckla-
ren helt enkelt om ett tema utifrån bådas erfarenheter av vad som 
är relevant just för tillfället. Det har dock visat sig att områdes-
gruppernas ordföranden inte tycks axla sina, enligt riktlinjerna 
givna, roller som bidragande till helhetsbilden för att underlätta 
ämnesval. De forumordföranden som kommit till tals i utvärde-
ringen har i stort sett aldrig samverkat med områdesgrupperna 
annat än genom områdesutvecklaren. 
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När valet av ämne är gjort tar man hjälp av den kommuni-
katör som avdelats för dialogforum, för att ta fram affisch och 
spridning i utvalda medier. Annonsering sker i tidningarna Mitt 

i Botkyrka, Södra Sidan och oftast också i Botkyrka kommuns ka-
lendarium på botkyrka.se. Områdesutvecklarna och ibland också 
de förtroendevalda hjälper till att sätta upp affischer. Det händer 
också att områdesutvecklarna lägger lappar i brevlådor i mån av 
tid. En och annan ledamot tar sig också tid att dela ut lappar, 
och även Botkyrkabyggens personal hjälper ibland till med att 
affischera. Områdesutvecklarna mejlar inbjudningar till dem som 
vid tidigare forum skrivit upp sig på deras mejllistor, bokar lokal, 
ordnar med teknik och ser till att det finns fika – allt enligt rikt-
linjerna. De räknar också deltagare och kontrollerar närvaron av 
de förtroendevalda. 

När så alla är på plats hälsar ordföranden alla välkomna, berät-
tar om dagens tema och presenterar ledamöterna. Sedan presen-
teras inbjudna ”experter” eller politiker som i sin tur presenterar 
dagens tema. Efter eventuella frågestunder kring presentationer-
na delas alla in i grupper och diskuterar ett antal förberedda frå-
gor. Dessa kan handla om att dialogforumet vill ha in synpunkter 
på ett förslag eller idéer till utveckling av en strategi. Därefter får 
varje grupp berätta vad de pratat om och till slut samlas alla an-
teckningar in för att ingå i minnesanteckningarna. Det kan också 
bli diskussion i storgrupp vid detta tillfälle. 

Frågor som avviker från det aktuella temat tenderar ofta att 
komma upp. Flera intervjuade påtalar detta och påpekar också 
att återkommande frågor  handlar om sådant som gatornas skick, 
lokaltrafik, belysning och snöröjning. 

Dialogforum genomförs vanligen två till tre kvällar per termin 
och håller på ungefär två timmar. I vissa dialogforum brukar för-
troendevalda samlas efteråt för att diskutera och utvärdera, med-
an andra skiljs åt utan uppföljning. En av områdesutvecklarna 
som har fått en central roll i sitt forum uppger att det slarvas allt-
mer med efterträffarna. Varje forum bestämmer själv vilket ämne 
som ska diskuteras, hur förberedelser och efterarbete genomförs 
och vem som ska ta del av anteckningarna från dialogerna. Efter 
mötena avgör ordföranden vilka instanser som är berörda av de 
synpunkter som lämnats. Vid granskningen av protokollen i förra 
avsnittet konstaterades att en och samma ordförande ibland låter 
notera vart anteckningarna skickas, ibland inte. I samtal med för-
troendevalda och tjänstemän uppges dock att förvaltningarna all-
tid får anteckningarna. Ibland uttrycks detta mer svävande, som 
att ”de har ju alltid tillgång till dem”.  
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I de minnesanteckningar som noterar vart synpunkterna tar 
vägen uppges att anteckningarna också läggs ut på kommunens 
hemsida. Detta stämmer inte helt, då alla protokoll från perioden 
inte funnits tillgängliga där under utvärderingen. Enligt riktlin-
jerna är det också i detta skede som de förtroendevalda i dialog-
forumen ska ta frågorna vidare för partipolitisk opinionsbildning 
och/eller att ta frågan till politiskt beslut. 

Den ovan skisserade bilden av hur ett dialogforum genomförs 
är som sagt ungefärlig. Det är värt att notera att de intervjuade 
medborgarna inte alltid kan skilja på vilken typ av möten de varit 
på. En del av de möten som refererats till i intervjuerna, har varit 
andra dialoger än just dialogforum. Kanske kan det också vara 
svårt att som ordförande hålla i taktpinnen när områdesutveck-
larna är mer kända för besökarna än ordförandena. Ett intressant 
exempel på detta är när en kvinna som deltagit i utvärderingen i 
egenskap av medborgare bestämt hävdar att det inte är en politi-
ker som leder det dialogforum som hon brukar besöka.

Medborgare: Konstigt! Dessa möten är inte som du be-
skriver dem. Det är/områdesutvecklaren/ som leder! Även 
Botkyrkabyggen när vi gör vandringarna, då är det hon 
som drar i det hela, och, så skriver de upp. Där får man 
återkoppling, så man vet.
Nina: Hur /får man återkoppling/?
Medborgare: Jag frågar henne!
Nina: Varför frågar du inte om dialogforum?
Medborgare: För att det inte känns som hennes bord!

Vid ett annat dialogforum har närvarande tjänstemän agerat ak-
tivt när ordföranden inte axlat ledarrollen på det vis som tjänste-
männen tycktes önska. 

Återkoppling

Problemet med bristande återkoppling visar sig vid närmare 
undersökning vara tudelat. Vad som diskuterats i dialogforum 
ska formuleras och adresseras. Vad som sedan sker med detta i 
nämnder eller möjligen förvaltningar ska sedan återföras till di-
alogforum. Även om flera intervjuade endast uttrycker att de är 
missnöjda med nämndernas återkoppling så finns också ett antal 
som undrar om nämnderna ens tagit del av minnesanteckningar-
na eller känner till diskussionerna på annat vis.
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Ordningen är sådan att anteckningarna ska skickas till de 
berörda nämnderna där de tas upp som anmälningsärenden. Så 
långt fungerar flödet av information enligt riktlinjerna. Men trots 
att den tidigare utvärderingen slog fast att detta förfarande inte 
räcker till för att fånga upp dialogforumens synpunkter, och att 
de förtroendevalda därför måste vara mer aktiva, verkar det vara 
svårt att hitta fungerande former för detta arbete. Den bristande 
återkopplingen kan därför delvis ses som ett symptom på att det 
möjligen inte ens skett någon verklig ”inkoppling”. 

Utvärderingen 2009 noterar att allt för många förtroendeval-
da är inaktiva, och att detta bland annat resulterar i att dialogfo-
rums frågor inte blir frågor för politiken. Några förtroendevalda 
menar att de frågor som diskuteras ofta redan är föremål för po-
litisk diskussion och att problemen som medborgarna uppmärk-
sammar redan hanteras av de förtroendevalda i nämnderna.  En 
väl förankrad förtroendevald uttryckte det så här:

Det händer att jag tar upp frågor från dialogforum, andra 
gör det inte så ofta heller, inte regelmässigt, ingen gör det. 
Det tänker jag beror på att det är här en del av det ’medbor-
gerliga bakgrundsbruset’.

En annan man i samma forum ser annorlunda på saken:

Det är viktigt att vi har våra bästa representanter, här mö-
ter vi ju allmänheten, vi ska ju företräda ett parti i dialog-
forum, då är det viktigt med kunnigt folk. Jag har drivit 
igenom att varje gång vi har gruppmöte ska vi berätta vad 
som hänt i dialogforum. Ibland är det folk som har blivit 
ditskuffade, men vi försöker att vi ska bruka större allvar 
när det gäller dialogforum.

Bägge dessa personer är vanliga ledamöter och deras närvaro vid 
dialogforumen skiljer sig åt; den förra deltar sällan och den se-
nare i stort sett alltid. Deras uttalanden återspeglar ganska väl 
att majoriteten generellt har en mer avslappnad inställning till 
närvaro vid dialogforum än vad oppositionen har.  

Det är inte helt sant att medborgarna inte får återkoppling, 
men det visar sig att det krävs ett stort mått av aktivitet från ord-
förandena om det ska bli både in- och återkoppling. Flera av de 
förtroendevalda förhåller sig både frågande och passiva till frågan 
om varför de diskussioner de deltagit i så sällan blir föremål för 
partiernas intresse. Av de tio förtroendevalda uttrycker endast ett 
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fåtal att de förmedlat diskussionerna från dialogforum till sina 
partikamrater.

Det är främst de förtroendevalda och tjänstemännen som upp-
märksammat svårigheten att få till ett informationsflöde mellan 
de olika aktörerna. I våra intervjuer är det bara ett fåtal invånare 
som efterfrågar återkoppling utan att ha blivit särskilt tillfråga-
de. När de får frågan om hur de får veta vad som hänt med de 
dialoger de deltagit i svarar de oftast att de inte har någon aning, 
samt att detta är en brist. De efterfrågar också återkoppling till 
allmänheten, då det sällan är samma invånare som går på alla 
dialoger. Mångkulturellt centrum har genomfört en kvalitativ 
studie av majoritetssvenskar i södra Botkyrka där frågan om del-
aktighet diskuterades i fokusgrupper.w Också här kom det fram 
att dialogforumen ibland uppfattades som ”monologer” snarare 
än dialoger.

Det finns en inbyggd motsättning mellan att först ta upp frå-
gor som fortfarande befinner sig på beredningsstadiet och att inte 
återkoppla förrän exempelvis ett beslut har fattats. En områdesut-
vecklare exemplifierar detta med frågan om en centrumombygg-
nad. Kring detta hölls en dialog. Fem år senare togs ombyggnaden 
åter upp till diskussion, och de flesta deltagarna i dialogforumet 
kände varken till eller kom ihåg att det hållits dialoger om frågan 
tidigare. Även om många dialogdeltagare är återkommande så är 
långt ifrån alla det. Att de som kommer in sent i en process upp-
lever att man bjuds in till dialog för sent för att kunna påverka 
är inte konstigt. Det borde dock inte vara svårt att introducera 
ärendegången redan i inbjudan. Just tydlighet efterfrågas av flera 
intervjuade ledamöter, i syfte att skapa rimliga förväntningar hos 
deltagarna. Några medborgare tycker att det är rimligt att få åter-
koppling i en fråga åtminstone efter ett år. Där är alla kategorier 
intervjupersoner överens. Även om ingenting har hänt kan man 
berätta att frågan fortfarande är under behandling. 

Den ordförande som ska lyckas med att förmedla utvecklingen 
av de frågor som kommit upp på dialogforum måste själv fråga ef-
ter resultaten. I Grödinge dialogforum är ordföranden aktiv och 
har stort nätverk genom sin långa erfarenhet och sin position i 
Botkyrkapolitiken. Hon bor inte längre i Grödinge men har fort-
farande en stark förankring till platsen. De förtroendevalda i fo-
rumet har i de flesta fall något annat uppdrag och är väl spridda 
i olika organ. Detta tror hon är en av framgångsfaktorerna, för 
genom sin breda förankring kan de lätt söka upp återkoppling.  I 
Grödinge börjar varje dialogforum med att ordföranden berättar 
om vad som hänt med de frågor som togs upp senast. Under en 

w Studien är genomförd 
inom ramen fre projektet 
At home in Europe, Open 
Society Foundations.  
Under utgivning 2014.  
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observation på plats i februari 2014 var temat i sig en återkopp-
ling av temat som förelåg för snart ett år sedan – en redovisning 
av översiktsplanen. Vid mötets slut kom önskemål om ett forum 
endast ägnat åt att gå igenom vad tidigare dialoger lett till. Ord-
föranden bejakade genast förslaget och lovade att en av årets dia-
loger skulle bli just sådan, med tanke på ”hur dåligt det fungerar 
med återkopplingen”. Ordföranden menar att ett bättre system 
måste arbetas fram. 

En kritik som framförts mot införandet av dialogforum är att 
det inte fanns en beredskap för att hantera resultaten. Även om 
grunden för införandet utgjordes av goda intentioner saknades 
strukturer, och förvaltningen förstod inte sin roll. En av dem som 
framfört denna kritik var själv ordförande en tid och menar att 
han inte fick återkoppling. Enligt denne ordförande är det förvalt-
ningen som inte tar dialogforum på allvar.

Ett mönster framträder där flera förtroendevalda menar att 
det är förvaltningens personal som inte tar hand om synpunk-
terna, medan tjänstemännen undrar varför de förtroendevalda 
inte tar hand om sina dialogforum bättre. Dialogerna beskrivs 
nästan alltid som bra, givande, engagerade, intressanta och posi-
tiva – fina möten – men sedan tycks de glömmas bort, uttrycker 
några saken.

Slutsatsen är att problemet med dialogforums roll när det 
gäller deltagardemokratiskt inflytande kvarstår. I samband med 
utvärderingen lämnade ett dialogforums förtroendevalda in ett 
medborgarförslag med hjälp av en namninsamling som områdes-
utvecklaren och ledamöterna organiserat. Initiativet kan vara ett 
kvitto på att den form dialogforum har idag inte överensstäm-
mer ens med de förtroendevaldas förväntningar. I det forum där 
den numera avhoppade ordföranden verkade, uppges de förtro-
endevaldas svaga närvaro hänga samman med att de tappat tron 
på dialogforum, just av den anledningen att de aldrig fått något 
tillbaka från nämnderna. Den analysen får stöd av en annan för-
troendevald, som menar att dialogforum bör läggas ned i ”hans” 
område om det inte blir bättre under nästa mandatperiod. Han 
är också den ende av de tio intervjuade förtroendevalda som är 
av denna åsikt. Medicinen, menar den f.d. ordföranden, är att ge 
forumen mandat. Han hävdar att han ”tappar” deltagarna när de 
inledningsvis får höra att det inte fattas några beslut på forumen. 

I riktlinjerna uttrycks att de förtroendevalda har ”ett stort be-
hov” av att få diskutera och reflektera tillsammans med medborg-
arna. Empirin talar ett annat språk, då den svaga närvaron och 
det bristande intresset för att ”göra politik” av diskussionerna 
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tyder på att det förvisso finns behov, men att det inte verkar vara 
särskilt omfattande. 

I genomgången av de förtroendevaldas förankring i området 
och i politiken framkom skillnader mellan olika forum. Även 
om dessa skillnader inte tros vara hela förklaringen till dialogfo-
rumens skiftande popularitet, så framhåller flera tjänstemän att 
förtroendevalda som är nya i politiken sällan känner till det egna 
partiets linje i alla frågor. Tjänstemännen själva har dessutom 
ofta bättre kunskaper om sakfrågor på den lokala nivån. De för-
troendevalda är oftast fritidspolitiker och kan inte förväntas ha 
samma goda lokalkännedom som exempelvis områdesutvecklare. 
I Grödinge finns betydligt fler erfarna politiker än i Alby, men 
om man jämför Grödinge med situationen under mandatperio-
den i Fittja är skillnaderna inte extremt stora.  

I vilket syfte tycker sig ledamöterna delta i dialogforum om 
det nu inte främst är för att få kompletterande perspektiv och 
idéer till sina respektive partier? Uttalandena nedan är hämtade 
från intervjuer med ledamöter i Fittja och Grödinge dialogforum. 
Frågan som ställdes var: ”Vilket är dialogforums syfte?” 

– Det är att så långt det är möjligt få en dialog med alla 
medborgare som önskar det. Att få någon form för att få in 
vad tycker våra medborgare, både höra vad de tycker och 
prata om vad de tycker om våra förslag. 

– Att föra dialog med kommundelens innevånare, stimule-
ra till engagemang och en vilja att vara med och påverka.

– Att få medborgarna att säga vad de tycker, och att ta 
med sig synpunkter från dem. 

– Fortsätta utveckla Fittja. Bygga nya bostäder, skolorna. 
Vi hjälper!

– Att nå medborgarna med olika beslut eller förslag till 
beslut som berör Fittja i kommunen, fånga upp behov. 

– Dialogen mellan medborgarna, den är minst lika viktig.

– Syftet för mig är att folk ska få göra sig hörda även bort-
anför ett val, alla kan inte engagera sig. Det finns alltid folk 
i toppen som bromsar dig. Men här har alla en möjlighet 
att göra sin röst hörd.
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De förtroendevaldas uppfattning om syftet med dialogforum 
stämmer väl överens med det syfte som slås fast i riktlinjerna. Det 
finns också tendenser till att man vill ta med sig och göra bruk av 
engagemanget. 

Vad ska återkopplas?

Förtroendevalda och tjänstemän skyller till viss del på varandra 
när man diskuterar problemen med att dialogforums resultat inte 
tar sig in i politiken på ett naturligt sätt. En annan fråga som 
diskuterats inom ramen för utvärderingen har varit minnesan-
teckningarna. Vad är det som skickas i väg till nämnder (och för-
valtningar)? Frågor om trasiga lampor och skyltar hänvisas till 
felanmälan direkt vid forumtillfällena och de förtroendevalda 
menar att det inte borde råda några oklarheter kring detta. De 
anteckningar som utvärderingen haft tillgång till är ganska om-
fattande bruttolistor på synpunkter som förts fram. Ibland, men 
inte regelmässigt, gör ordföranden en snygg sammanfattning. 
För att råda bot på vad som ibland betecknats som ”spretiga an-
teckningar” har flera testat ”pluppmetoden”. I grupper får man 
diskutera vad man skulle vilja förändra, och sedan får alla tillsam-
mans vara med och prioritera (med ett begränsat antal färgmar-
keringar) vilka av alla förslag som ska skickas vidare till nämnder 
och/eller förvaltningar.

Eftersom riktlinjerna anger att dialogforum inte heller bere-
der ärenden blir det en fråga om vilken nivå ”förädlingen” av ett 
dialogforums diskussioner ska uppnå innan nämnderna tycker 
att de fått en fråga eller ett uppslag. I samband med en utbildning 
av ledamöter under mandatperioden togs ett förslag till modell 
fram, för att underlätta för nämnderna att återkoppla. 

Återkoppling på dialogforums förslag och synpunkter

Det förslag till mall som demokratiutvecklaren tagit fram för att underlätta 

dialogforums rapportering till nämnd.
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Vid intervjuerna ställdes frågan om den användes.  Flera kände 
till den men den verkade inte användas i någons större utsträck-
ning. Samtidigt är demokratiutvecklarens insatser för utveckling 
av dialogforum efterfrågade och några påtalade att det strategiska 
utvecklingsstödet saknades:

Vi har en checklista som det är meningen att vi ska an-
vända, men vi har slarvat senaste tre mötena, men vi ska 
ta upp det nu, för politikerna själva undrar!  ”Hur tar sig 
Jens och Katarina till jobbet – Jens tar bilen men tåget till 
stan”, står det här.  ”Flera infartsparkeringar”, då står det 
att vi skickat vidare till nämnden. Jag fyller bara i det till-
sammans med dem, för det här har vi ingen glädje av. Jag 
tycker vi har bra återkoppling ändå.

Till sist ett konkret exempel på hur medborgare kan påverkas ne-
gativt när återkopplingen inte fungerar. Några ungdomar från 
Megafonenw och kampanjen Alby är inte till salu!w deltog till-
sammans med andra medborgare vid ett dialogforum i december. 
Temat för dialogen var det aktuella förslaget till ny strategi för 
demokrati och delaktighet. Ungdomarna jobbade tillsammans i 
ett grupparbete om demokratistrategin, och framförde sedan sitt 
budskap. Det beskrev det glapp som finns mellan dem och be-
slutsfattarna, och att ungdomar vet för litet om hur demokratin 
fungerar. Glappet, menade ungdomarna, handlar till viss del om 
att befolkningen inte hänger med, att den inte känner till planer 
förrän de verkställs. Glappet hänger också samman med att det 
saknas relationer mellan förtroendevalda och de som bor i om-
rådena. Ungdomarna exemplifierade med att flera av dem hade 
engagerat sig i att lämna synpunkter på hur den planerade fri-
tidsgården skulle utformas. Efter detta hade de inte hört något 
mer och någon fritidsgård har ännu inte blivit till. Engagemanget 
hade förbytts till besvikelser och de besvikna vill inte längre en-
gagera sig. 

Det står klart att problemet med att dialogforums deltagare och 
allmänheten inte får ta del av vad som händer med de frågor som 
diskuterats eller lyfts i dialogforum kvarstår. Dessutom tycks 
nämnder och förvaltning inte ta del av innehållet i önskad ut-
sträckning. Återkopplingsproblematiken handlar till stor del om 
att aktörerna inte följer riktlinjerna. I de dialogforum där åter-
koppling sker på ett jämförelsevis bra sätt beror det på stort enga-
gemang och goda politiska nätverk.

w  Megafonen skriver om sig själva på 
sin hemsida att ”Megafonen orga-
niserar unga förortsbor i kampen 
för social rättvisa. Genom att mobi-
lisera kraften som förtrycket föder 
i förorten vill vi skapa ett samhälle 
för alla, fritt från rasism, sexism 
och klassförtryck. Vi använder en 
variation av metoder och strategier, 
alltefter vad situationen tillåter och 
kräver” (megafonen.com).

w  Alby är inte till salu! är den 
kampanj som startades för att 
samla namn för att få till stånd en 
folkomröstning om försäljningen 
av Albyberget. http://albyarinte-
tillsalu.wordpress.com/about/

Sammanfattning återkoppling
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Få förtroendevalda säger sig ha tagit politiska initiativ utifrån 
vad de tagit del av vid dialogerna. De skiljer sig stort åt sinsemel-
lan avseende inställning till denna uppgift, något som också tycks 
gälla ordförandena. Av denna anledning undrar tjänstemännen 
varför de förtroendevalda inte är mer rädda om sin arena, med-
an flera ledamöter undrar varför förvaltningen inte tar hand om 
dialogresultaten. Ledamöterna har dialogforums syfte klart för 
sig men den något vaga status som dialogforum har försvårar för 
dialogforum att lämna ifrån sig konkreta frågor till nämnderna 
eller förvaltningen. En ytterst viktig fråga att reda ut här är min-
nesanteckningarnas utformning.

Räckvidd

Utvärderingen från 2009 bedömde att representationen av invå-
narna vid dialogforum är skev och att dialogforum inte nådde 
alla de grupper man önskar nå. Enligt riktlinjerna är ambitionen 
att nå även de som inte brukar engagera sig i politiska frågor och 
den demokratiska processen. Förslaget från utvärderaren blev att 
”överväga att använda sig av både nya kommunikationskanaler 
och av nya platser för mötena”. 

I riktlinjerna och utvärderingsuppdraget saknas en precisering 
av vilka de ”saknade” grupperna är. I utvärderingen har frågan 
ställts om vilka grupper som inte kommer till dialogforum. De 
allra flesta nämner att de saknar ungdomar och vuxna ”mitt i li-
vet”. I dialogforumen i norra Botkyrka tyckte några att arbetslösa 
kvinnor skulle behöva komma till mötena. Just när det gäller kön 
är intervjupersonerna inte överens om vilket kön som är under-
representerat i de olika forumen – vilket förstås hänger samman 
med att det är väldigt små skillnader. 

Utöver kön och ålder nämns inga andra kategorier som ”sak-
nade”. Indirekt blir det dock uppenbart att åtminstone några för-
troendevalda oroar sig för att det saknas en dialog med minori-
tetsgrupper. En ledamot uttryckte det så här:

Det finns viktiga slutna grupper som sätter moral för 
många i samhället, föreningar med 1 000 personer, de kan 
sätta moral som är bra eller dålig. Att få sådana med i sam-
talet, de påverkar sina barn och oss alla på det viset.

Utifrån empirin från Fittja så framstår det dock som om flera olika 
grupper är representerade vid dialogforum. Många deltagare ser 
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sig också som representanter för föreningar – i intervjumaterialet 
ser sig fyra av fem Fittjadeltagare som föreningsrepresentanter, 
både etniskt definierade och andra. Överlag är dock antalet del-
tagare litet. Hertting menar att när kommunens nätverkspolitik 
blir effektiv gynnar den en utveckling där enstaka föreningsföre-
trädare professionaliseras medan andra blir mindre aktiva och tar 
emot föreningarnas tjänster (2009:142). I den meningen fungerar 
föreningslivet som ”demokratiskolande” för företrädarna, medan 
den skolning som föreningsengagemang förväntas innebära för 
medlemmar, uteblir. 

Områdesutvecklare som diskuterat svårigheterna att nå ”dem 
man vill nå” inom ramen för utvärderingen, ifrågasätter också 
om just dialogforum är den enklaste vägen om man vill nå just 
den grupp som inte är politiskt engagerad. De föreställer sig att 
det finns betydligt smidigare sätt att föra dialog med den grup-
pen. Någon föreslår dörrknackning, andra e-post eller Facebook. 
Däremot menar flera att det finns ett stort symbolvärde med dia-
logforum: ”I Botkyrka är politiker tillgängliga!”

Rekommendationen om att söka nya kanaler och lokaler har 
följts: När man velat träffa unga har man förlagt mötena på sko-
lor och på fritidsgårdar. Man har också haft utomhusmöten och 
träffat människor som inte haft för avsikt att delta i en dialog.

En ung man som själv bor i området där han ibland deltar i 
dialogforum, arbetar också med ungdomar där. Han berättar om 
hur han uppfattar att informationen om möten sprids:

Jag får ju mejl med inbjudningar/…/ Sociala medier, går-
darna har egna Facebookkonton, områdesutvecklaren 
skickar till oss, vi lägger ut på Facebook. Sen har vi har vi 
haft enskilda forum. Större forum, då kommer politiker/... 
Jag tror man går ut via mejl och via tidningar. Men kom-
mer det ett enskilt papper hem – det kan fungera allra bäst. 
Mitt i, Södra Sidan. De är bra, de är ute mycket. Mitt i har 
varit här en gång, medan Södra har varit med oss en hel del.  

Det framkommer flera exempel på att områdesutvecklarna aktivt 
har riktat sina inbjudningar till strategiska målgrupper. När man 
till exempel bjöd in till diskussioner om klimatfrågor, riktade 
man sig särskilt till personer man visste hade intresse för miljö-
frågor. Särskilt i norra Botkyrka tror flera att personliga inbjud-
ningar – en lapp i brevlådan – är mer effektiva än andra metoder. 
En föreslår att om varje forum fick bättre kontroll över sin eko-
nomi kunde det välja att lägga resurser på den marknadsföring 
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som fungerar just i det området. I hans område skulle han, om 
det fanns pengar över, lägga pengar på att låta ungdomar dela ut 
lappar i de boendes brevlådor. 

I övrigt har informationsspridningen kanske inte varit särskilt 
innovativ, även om medvetna försök gjorts. Däremot har uppma-
ningen att söka nya platser för mötena fått starkt genomslag. Alla 
har provat olika lösningar, ofta med framgång. 

Förutom att träffa unga på ungas platser så har Grödinge di-
alogforum hållit möten på platser som berörs av frågan, till ex-
empel i skolor som ska läggas ner, eller längre ut på landet om 
det handlat om lokaltrafiken. I Fittja har man förlagt ett möte 
hos en etniskt definierad förening för att tala om äldrefrågor, och 
ett annat hos Verdandi för att tala om tjejernas plats i Fittja. För-
hoppningen med att träffas hos Verdandi var bland annat att de 
kvinnor som brukar besöka Verdandi skulle vara med. Områdes-
utvecklaren noterade att när man förlade mötena hos förening-
arna kom inte deras medlemmar, men väl andra som inte brukar 
komma på dialogforum! Detta till trots uttryckte en ledamot far-
hågor om att om man förlägger möten hos etniskt definierade 
föreningar så kommer inte andra minoriteter. 

Erfarenheterna av detta verkar skifta. I Hallunda/Norsborg 
menar områdesutvecklaren att deltagandet har ökat när man för-
lagt möten hos föreningarna, och att det är mycket effektivt att 
ordna dialoger tillsammans med lobbygrupper, även i andra sam-
manhang än just dialogforum. Då är medarrangörernas nätverk 
avgörande. Dialogforum provar sig ännu fram och hittar olika 
lösningar just för att man har olika förutsättningar. 

I riktlinjerna anges att dialogforum årligen ska sätta upp mål 
för mandatperioden, vilket också hörsammats, även om det i 
stort sett bara är områdesutvecklarna och ordförandena som kän-
ner till målen. Målen som sätts är ofta det antal besökande man 
önskar uppnå per dialog, exempelvis 30 i Tullinge, och att pro-
va ett visst antal nya mötesplatser. Även ledamöternas närvaro 
kvantifieras, som att man ska uppnå 80 % närvaro exempelvis. 

Dialogforum har fortfarande svårigheter att engagera invånarna, 
och i riktlinjerna är det inte preciserat vilka grupper som saknas. 
En precisering skulle underlätta ett systematiskt utvecklingsarbe-
te utöver de lyckade försöken med att besöka nya platser. I Fittja 
tycks en del föreningsaktiva se det som sin plikt att delta vid dia-
logforum. Det är möjligt att inriktningen på föreningsrepresenta-
tion har betydelse för den låga deltagarfrekvensen vid dialogerna 
i Fittja. Att områdesutvecklarna i norr använder sina nätverk för 

Sammanfattning räckvidd
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att bjuda in till dialog är helt centralt för att dialogerna ska bli 
kända. I resursstarka Grödinge räcker det med att annonsera i de 
lokala tidningarna för att nå medborgarna. Även om dialogforum 
fortfarande bara når ett litet antal medborgare anser i stort sett 
alla tillfrågade att dialogforums symbolvärde är så stort att det 
ändå är värt mödan och de ekonomiska resurserna. 

Valet av dialogteman

Utvärderingen 2009 tog fasta på hur viktigt det är att välja rätt 
tema för dialog. De intervjuade menar att detta är avgörande för 
om en dialog ska bli lyckad. Av utvärderingen framgår att möten 
där planeringsfrågor diskuterades var mest populära. I intervjuer 
framhålls att dessa planeringsfrågor måste vara mycket konkreta 
och röra just det egna området. I övrigt fanns inga tydliga möns-
ter i det urval av dialogforum som granskats. Det har också hållits 
dialoger kring planering då endast en invånare närvarat. 

Hur väljer dialogforum vilka teman som ska diskuteras? Här 
går meningarna isär och det är möjligt att förfarandena är olika 
i olika forum. Vissa säger att valen av dialogteman är alldeles för 
toppstyrda, medan andra menar att det är upp till varje dialog-
forum att själva välja. En orsak till upplevelsen av toppstyrning 
kan vara demokratiberedningens önskemål om att använda di-
alogforum till att förankra översiktsplanen. Å andra sidan hör 
dessa dialoger till de mer välbesökta. Under 2011 genomfördes 
också dialogforum special då kommunledningen informerade om 
Tullinges önskan att gå ur kommunen, samt vilka konsekvenser 
detta skulle få för Botkyrka och Tullinge. Samma år genomfördes 
också rådslag om olika strandprojekt där de boende konsultera-
des om ett antal alternativa lösningar. Att flera upplevde att dessa 
ämnesval var toppstyrda är inte konstigt, även om det egentligen 
är ordförandena som ”frivilligt” nappat på erbjudanden ”uppi-
från”. 

En tydlig skillnad mellan Fittja och Grödinge är att Fittjabor-
na ansågs hellre vilja diskutera detaljplanen och det hävdas att 
översiktsplanen var alltför övergripande. I minnesanteckningar-
na framstår det som om detta endast är en av många synpunkter 
som framförs. Men i utvärderingen dyker denna dialog upp i flera 
intervjuer, och i en av dem beskrevs deltagarna som missnöjda, 
till och med arga. Den före detta ordföranden ansåg att han inte 
valt detta tema själv utan att det var ett val uppifrån, och att den 
typen av teman är för svåra för Fittjaborna. En tjänsteman be-
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rättar utifrån egen erfarenhet att det också kan vara svårt att få 
de riktigt förutsättningslösa diskussionerna kring planering till 
stånd, då tjänstemännen gärna vill ”ha en hel del på fötterna” 
innan de presenterar sina idéer. Här bör de förtroendevalda av-
göra när det är meningsfullt att hålla en dialog kring planeringen. 

En slutsats när det gäller dialoger med få deltagare är att valet 
av dialogtema blir känsligare då det är relativt få personer på plats 
som ska engageras. Ett par missnöjda röster får stor betydelse för 
hela dynamiken. Inom ramen för utvärderingen observerades ett 
möte om översiktsplanen i Grödinge och där fanns män från byg-
den som gav uttryck för sina tvivel på kommunens förmåga att 
tillgodose deras behov. Dock var mötet välbesökt så deras mycket 
kritiska hållning fick sällskap av andras nyfikna frågor och kon-
kreta förslag till alternativ.

Områdesarbetet som pågår i Botkyrka planeras långsiktigt. År 
2010 fastslog områdesgrupperna sina trettioåriga planer. En om-
rådesutvecklare tycker att planerna är utmärkta kompasser för val 
av teman för dialogerna. Detta särskilt som planerna (i alla fall i 
detta fall) har diskuterats i dialogforum innan de slogs fast. Han 
menade att om medborgarna känner av områdesperspektivet 
kommer detta att öka engagemanget för dialogen. Men, varnar 
han, om inte områdesperspektivet också reflekteras i politiken 
och resten av den kommunala organisationen så kan dialogerna 
snarare bli ett hinder för politikens genomförande. 

Områdesgrupperna har god kännedom om vad som för stun-
den är ”heta” frågor varför områdesutvecklarna har kommit att 
bli centrala. I riktlinjerna tilldelas de en roll som de själva sam-
manfattar som ”dialogforums vaktmästare” men när de själva 
beskriver sin roll i dialogforum ser de ut att ta stort ansvar – de 
vill att det ska bli bra. Det samarbete mellan områdesgruppernas 
och dialogforums ordförande som stipuleras ser ut att saknas helt, 
medan områdesutvecklarna fungerar som länken mellan gruppen 
och forum. I samtal med utvecklarna, både enskilt och i grupp, 
står det klart att de gärna tar den rollenoch även tilldelas den i 
riktlinjerna. De kan enkelt fånga upp vad som är aktuellt eller 
oroar i området och känner många boende. De har nära kontakt 
med områdesarbetet och den problematik som det kan stöta på. 

Men vad är min kompetens? Jag kan tillföra bilden av det 
ser ut, vad som är hett, vad är problem som vi ser, som man 
borde ha en dialog om, detaljkunskap, metoder och platser, 
men det är inte vår roll. Men ibland tar jag det, eller ofta – 
jag känner ansvar- vill inte att det ska misslyckas. 
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Vissa teman är så heta så de aldrig blir aktuella för dialogfo-
rum. En förtroendevald exemplifierade med att om man skulle 
kalla till dialog om möteslokaler i Fittja så skulle det komma 100 
personer, något som tycks stämma väl vid en granskning av van-
liga synpunkter i minnesanteckningar. Det indikerar att det är 
en fråga som engagerar, men där det är svårt för kommunen att 
möta de stora behoven. 

En allvarlig konflikt utbröt under 2013 angående försäljning-
en av Botkyrkabyggens fastigheter på Albyberget. Både boende i 
Alby och utanför engagerade sig för att förhindra försäljningen. 
Oroliga boende kände sig överkörda och ungdomar organiserade 
sig under namnet Alby är inte till salu! och samlade in namn för 
att få till stånd en folkomröstning. Insamlingen underkändes och 
försäljningen genomfördes. Inom ramen för utvärderingen har 
frågan ställts till några intervjupersoner om varför inte försälj-
ningen togs upp till diskussion i dialogforum. Enligt områdes-
utvecklaren fanns otydligheter angående vem som ägde dialogen 
eller delar av dialogen. Var det Botkyrkabyggen? Eller var det 
tjänstemän och i så fall på klf eller på områdesnivå? Eller var 
det kanske politikerna som skulle ha väckt dialogen? Informan-
ten framhåller att processen sammanföll med tiden då Botkyrka 
endast hade en tillförordnad kommundirektör, vilket inte under-
lättade arbetet. Utöver otydligheten i dessa avseenden menar in-
formanten att synen på dialogforum som en konsensusarena hin-
drade att frågan togs upp som ett tema för dialog med de boende. 

Ordföranden i Alby dialogforum bekräftar bilden av otydlig-
heter i samband med Albyförsäljningen. Hon tillägger att hon 
frågade några politikerkollegor, bland dem i Botkyrkabyggen väl 
förankrade partikollegor, om försäljningen kunde vara ett lämp-
ligt tema. Hon avråddes då kollegorna föreställde sig att de frågor 
medborgarna skulle ställa var sådana som föll under förhand-
lingssekretessen och att ett möte i form av ett dialogforum inte 
vore lämpligt. Hennes slutsats blev att frågan nog var för stor och 
komplicerad för ett dialogforum (mejlväxling med ordföranden i 
Alby dialogforum 27 februari 2014).  

 Kommunen har en struktur för att stödja kommunorganisa-
tionen. Den består av områdesarbetet, det lokala förtroendeka-
pitalet som både områdesgrupper och dialogforum ska utveckla 
och förvalta. I detta fall involverades inte strukturen, konstaterar 
områdesutvecklaren. Han menar också att det finns en svårighet 
i att välja teman som är tillräckligt intressanta för dialogforum 
när det samtidigt inte får bli politisk debatt. I fallet Albyberget 
verkar de förtroendevalda inte ha haft ett stort behov av att tidigt 
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och förutsättningslöst diskutera frågan om utförsäljning innan 
kommunfullmäktige i juni 2012 fattade beslut om att pröva en 
försäljning av 1 000 lägenheter. 

I november 2012 hölls en dialog om rökning och folkhälsa i 
Fittja, till vilket fyra boende i Fittja kom, utöver de förtroendeval-
da och två tjänstemän. I materialet framkommer inte varför detta 
ansågs vara ett lämpligt dialogtema. Däremot avviker det starkt 
från övriga teman då det mer framstår som en folkhälsoaktivi-
tet, eftersom man vidtar åtgärder i syfte att involvera dem som 
bor i ett område där det bor fler rökare än i andra områden. En 
slutsats är att valet av dialogteman inte enbart styrs av hur po-
tentiellt attraktiva dialogerna kan bli, det görs även en avvägning 
utifrån om Botkyrkapolitiken kan hantera vad som kan komma 
fram. Albyförsäljningen ansågs möjligen alltför svårhanterlig och 
för sent att diskutera i ett forum (med argumentet att den redan 
var beslutad och att det var Botkyrkabyggens försäljning) medan 
trygghet, rökning eller tidig planering inte riskerar att bli spräng-
stoff på samma vis. 

Valet av tema diskuterades både i tidigare utvärdering och inom 
ramen för denna. Valet anses vara viktigt, något som inte sol-
klart bekräftas i denna utvärdering. Planeringsfrågor attraherar 
generellt sett flest deltagare i både norr och söder. Det finns dock 
exempel på att planeringsfrågor helt saknar dragningskraft. Att 
planeringsfrågorna inte får ha kommit för långt i beslutsproces-
sen är en princip som framhålls. Samtidigt får frågorna inte vara 
för vaga, något som både medborgare och tjänstemän framhåller. 
Här har de förtroendevalda en viktig uppgift i att vara de som 
avgör när något är tillräckligt ”moget” för att föra en dialog om. 
Vad som är tillräckligt ”moget” skiljer sig åt mellan kommun-
delarna. Samtidigt visar utvärderingen att forumens status som 
”konsensusarenor” gör det svårt att välja tillräckligt intressanta 
teman, något som exemplifieras av att alltför ”heta” frågor väljs 
bort. Risken är att dialogforum utvecklas till arenor för förank-
ring och information istället för verklig dialog. 

De förtroendevaldas aktivitet

I utvärderingen från 2009 riktas uppmärksamheten också mot 
ledamöterna i dialogforum. Här ovan har vi tittat på närvaro och 
förankring och finner att det mest välbesökta forumet har de bäst 
förankrade ledamöterna. Samtidigt har Fittja bättre förankrade 

Sammanfattning teman
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ledamöter än Tumba-Storvreten, men betydligt färre deltagare 
vid dialogerna. Det finns alltså inget entydigt samband mellan 
hur väl förankrade ledamöterna är och hu populära dialogerna 
blir. Ledamöter som anstränger sig för att vidarerapportera så-
dant de snappat upp i dialogforum och sådana som inte gör det 
finns bland både Fittjas och Grödinges ledamöter. Vad utvärde-
ringen 2009 tog fasta på var att det är viktigt att de ledamöter 
som utnämns vill och har förutsättningar att vara så aktiva som 
riktlinjerna kräver.

De rekommendationer som lämnas 2009 handlar därför på ett 
övergripande plan om att för de förtroendevaldas del följa rikt-
linjerna och i enlighet med dessa driva partipolitisk opinion/ta 
frågor vidare till politiskt beslut, liksom att samplanera sitt ar-
bete med den lokala tjänstemannagrupp som kallas ”områdes-
gruppen”. För att detta ska bli möjligt menar demokratiutveck-
laren att de förtroendevalda måste vilja/kunna vara mer aktiva i 
forumen. 

I denna utvärdering har de intervjuade ledamöterna ombetts 
lämna synpunkter på hur de ser på sin egen och övriga ledamö-
ters aktivitet. Närvaron är det sällan någon som klagar över, of-
tast menar man att de frånvarande har giltiga skäl. Samarbetet i 
gruppen anses fungera fint och ordförandena får för det mesta 
beröm. De tycks, såsom föreskrivs, avhålla sig från att bedriva 
partipolitisk debatt, även om ”vissa ibland glömmer av sig”. 

Tjänstemännen däremot är mer kritiska. Det framförs bland 
annat att ordföranden måste ha rätt kvaliteter för att dialogforum 
ska fungera. Någon har erfarenhet av att en del förtroendevalda 
gör mer skada än nytta för sina partier och tycker att de borde ha 
något slags politisk erfarenhet innan de väljs in i forum. Enligt 
några intervjuade har ledamöterna ibland svårt att hålla isär sina 
roller som boende och förtroendevalda. Överlag är bedömningen 
att kvaliteten skiftar och någon tycker att det finns förtroendeval-
da som bara tycks sitta av sin tid för arvodet. Rent objektivt sett 
finns det de som inte ens gör det. En områdesutvecklare som är 
nöjd med både närvaro och kvaliteten hos ”sina” ledamöter men-
ar att det viktigaste är att presidiet är erfaret, de övriga kan vara 
”gräsrötter” anser han.

Sammanfattningsvis tycks tjänstemännen oroa sig mer för vil-
ken betydelse de förtroendevaldas agerande har för utvecklingen 
av dialogforum än de förtroendevalda själva gör. 

De medborgare som tillfrågats om vad de tycker om ledamö-
ternas agerande är sällan riktigt klara över vilka som är ledamöter, 
boende eller tjänstemän. Presentationer görs alltid inledningsvis, 
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men det är självklart inte lätt att minnas alla namn och ansikten. 
Tidigare beskrevs också hur två kvinnor som intervjuades ansåg 
att det var områdesutvecklaren som höll i dialogforum. 

När det gäller roller i dialogen måste blicken riktas mot en 
omständighet som områdesutvecklarna enstämmigt betonat. En-
ligt riktlinjerna ska områdesutvecklarna sköta ett antal praktiska 
bitar kring anordnandet av ett dialogforum och likaså fungera 
som sekreterare vid interna möten. De ska också rapportera le-
damöternas arvoden. Vid intervjuerna framkommer att de gör 
många fler insatser. Uppgifter som de är väl lämpade för men 
som i vissa fall inte finns beskrivna i riktlinjerna. 

Områdesutvecklarnas arbete i dialogforum skiljer sig åt bero-
ende på vilken roll som ordförandena och övriga ledamöter tar i 
respektive forum. En områdesutvecklare kanske bara gör ett extra 
arbete när det gäller att sondera och föreslå teman och hjälper 
till med grupparbeten. En annan får ta tag i sin ordförande och 
föra på tal att det är dags att planera för dialogforum, vaska fram 
teman och driva på processen. 

Helt klart har områdesutvecklarna tagit rollen som länk i res-
pektive områdesgrupp, även om det finns exempel på att områ-
desgrupperna förr om åren hade representanter på plats. Dock 
samordnas inte information från områdesgruppernas och dialog-
forums verksamheter som de ska enligt riktlinjerna. Orsakerna 
sägs vara att när områdesgrupperna går ut i Pejl och beskriver sina 
aktiviteter för den närmsta tiden så finns det inte utrymme för 
dialogforum. Flera förtroendevalda har pekat på hur bra det var 
förut när de kunde marknadsföra sig i ”gula månadsbladet” som 
numera är nedlagt. 

Att områdesutvecklarna har god överblick och insyn i vad som 
är aktuellt i respektive område är alla helt överens om; de menar 
att deras kunskaper är mycket viktiga för dialogforum. Arbets-
uppgifter som de gärna också fortsättningsvis hjälper till med är 
att sätta in de förtroendevalda i de teman som aktualiseras samt 
hjälpa till med att välja bra mötesplatser och metoder. Dessa bi-
tar finns inte beskriva i riktlinjerna men idag tas det för givet att 
områdesutvecklarna har sina uppgifter i det strategiska arbetet. 
Exempelvis blev inte bara ordförande och vice ordförande kallade 
till uppsträckning när det riktades kritik mot att för få deltagare 
kom till ett av områdenas dialogforum. Här sågs också område-
sutvecklaren som ”ansvarig” – enligt honom själv. På samma vis 
kan förtroendevalda be om återkoppling från områdesutveckla-
ren när en fråga tagits upp i dialogforum. Områdesutvecklaren 
menar att det ju egentligen ska vara precis tvärtom.   
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Områdesutvecklarna ser ingen anledning till att de inte skulle 
hjälpa till med de bitar där de gör mest nytta, men då bör det 
alltså framgå i rollfördelningen som uttrycks i riktlinjerna. Ett 
förslag från några områdesutvecklare är att när de nu tar större 
ansvar för det övergripande arbetet i varje forum, kunde ansvaret 
för rapportering av ledamöternas närvaro flyttas till annan tjäns-
teman/kommunikatör. 

Demokratiutvecklaren ska enligt riktlinjerna säkra kvalite-
teten och följa och föreslå utveckling av arbetssätt och rutiner. 
Materialet ger vid handen att både förtroendevalda och tjänste-
män önskar mer stöd från demokratiutvecklaren. Det uttrycks 
önskemål om att demokratiutvecklaren verkligen tar denna roll 
på allvar och följer och ”slår larm” när ordföranden inte gör sitt 
jobb. Även strategiska analyser över hela kommunen efterfrågas 
från ledamöterna i forumen. Det kan handla om att man vill veta 
vilka metoder och teman som varit populära på andra håll. En 
intervjuad föreslår att demokratiutvecklaren tar ett större grepp 
om utvecklingen vid utbildningstillfällena – metoder för diskus-
sioner anpassar man ändå efter omständigheterna i områdena, 
menar denna. 

Områdesutvecklarna verkar inte särskilt bekymrade över den 
arbetstid de lägger på dialogforum. De uppger att det handlar om 
mellan fem och tio procent av deras arbetstid. Vad de däremot 
tycker sig behöva stöd för är prioriteringen av det som de är mest 
kompetenta för. 

Det finns inte ett entydigt starkt samband mellan att ha politiskt 
och geografiskt väl förankrade ledamöter och att ha många del-
tagare i dialogforum. De mindre aktiva ledamöterna finns i både 
framgångsrika och mindre framgångsrika forum. Presidiets roll 
framstår dock som viktig, och bland dialogforumens ordförande 
och vice ordförande tycks inte alla känna till sitt ansvar enligt 
riktlinjerna. Det tycks också saknas en intern reflektion ledamö-
terna emellan – de förtroendevalda är generellt sett mycket nöjda 
med varandra. Tjänstemännen är de som lyfter fram bristande ru-
tiner och ansvarstagande, också å deltagarnas vägnar. Deltagarna 
har inte alltid klart för sig vilka som är ledamöter och vilka som 
är tjänstemän eller att dialogforum äger rum i de förtroendeval-
das regi. Demokratiutvecklaren har uppdraget att följa och ana-
lysera utvecklingen. Stora delar av den problematik som här lyfts 
fram belystes också i den förra utvärderingen varpå riktlinjerna 
förändrades. Då problemen kvarstår tycks demokratiutvecklaren 
sakna möjlighet att påverka utvecklingen. 

Sammanfattning förtroendevalda
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Dialogforums funktion  
i relation till syftet

Botkyrkas dialogforum motiveras med att de politiska aktörer-
na behöver medborgarnas synpunkter, även de politiskt mindre 
aktivas. Man vill stärka den representativa demokratin. Det om-
rådesperspektiv som tjänstemännen i områdesgrupperna besit-
ter anses också utgöra en kunskap som dialogforum behöver för 
en meningsfull dialog. Då tidigare utvärdering visat på att alltför 
många förtroendevalda varit inaktiva i sin ledamotsroll har ut-
värderingen intresserat sig för hur aktiviteten utvecklats under 
mandatperioden. Inledningsvis har det också slagits fast att det 
inom ramen för denna utvärdering inte går att avgöra hur fram-
gångsrikt dialogforums politiska motiv varit, dvs. att skapa legi-
timitet åt de förtroendevalda och den representativa demokratin. 
Däremot går det att utifrån de resultat som utvärderingen finner 
diskutera rimligheten i en sådan påverkan. Det faktum att dialog-
forum inte fattar beslut eller ens bereder ärenden har diskuterats 
i ljuset av att ledamöter tillsätts proportionerligt efter mandat.

 

Dialogforums styrkor och svagheter

Dialogforums vara eller icke vara har ofta diskuterats utifrån om 
det är meningsfullt att hålla dialoger med så få deltagare som det 
trots allt rör sig om. Detta stressar möjligen både tjänstemän och 
förtroendevalda som ibland uttrycker att det inte är antalet del-
tagare vid forumen som ska avgöra dess öde, utan kvaliteten på 
resultatet. Om dessa diskussioner om antalet besökare ska vara 
central, bör ett slags gräns sättas som de berörda kan förhålla sig 
till. Ett försök till att kvantifiera målen för verksamheten har ge-
nomförts, men dessa mål sätts av forumen själva och kan därmed 
ändå bli föremål för andras ifrågasättande. 

Dialogforums möten under mandatperioden framhålls oftast 
som mycket lyckade, även om det några gånger blivit hätskt och 
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irriterat. Trots att det är färre som sluter i upp i de norra delarna, 
så beskrivs dialogerna också där som goda och givande. 

Sett till kvantitet finns ingen entydig utveckling. Av de fyra 
dialogforum som granskats närmare har två ökat i popularitet 
medan två minskat. Det som är mer entydigt negativt rör de 
förtroendevaldas engagemang. Här finns utsagor som gör gäl-
lande att detta beror på att de förtroendevalda upplever det som 
meningslöst att ”sitta av tid” när så få invånare sluter upp. An-
dra hänvisar till ointresse eller brist på förankring och kunskap. 
Främst geografisk förankring antas spela roll för hur mycket de 
förtroendevalda väljer att närvara. Fittja dialogforum har förbätt-
rat både sina ledamöters och de boendes närvaro, något som kan 
hänga samman med att de satsat mer aktivt på att arbeta med 
föreningar och att använda deras lokaler. 

Ett tema i resultaten är att de större partierna generellt sett 
slarvar mer med närvaron än vissa av de mindre. Samtidigt går 
det att se en stark mobilisering av nästan hela oppositionen i 
Grödinge, där Moderaterna uppvisar den i dialogforumsamman-
hang högsta närvaron. I riktlinjerna föreskrivs att hälften av le-
damöterna ska vara förankrade i kommundelen och/eller i kom-
munfullmäktige eller nämnd. Detta krav är i stort sett uppfyllt, 
men graden av förankring varierar. Analysen av minnesanteck-
ningarna och dialogforumens sammansättning pekar inte på nå-
got starkt samband mellan forumens popularitet och ledamöter-
nas förankring i politiken och/eller aktuell kommundel. Dock har 
Grödinge den högsta besöksfrekvensen och de bäst förankrade 
förtroendevalda. 

Bristande återkoppling är ett utvecklingsområde som ägnats 
stor uppmärksamhet i utvärderingen. Problemet fanns redan före 
utvärderingen och de åtgärder som stipuleras i riktlinjerna lik-
som de försök till metodutveckling som gjorts, har inte slagit ige-
nom. Återkopplingsproblematiken handlar till stor del om att ak-
törerna inte följer riktlinjerna. Där står att läsa att eftersom ingen 
beredning eller några beslut fattas i dialogforum skall frågor som 
väcks tas upp i kommunstyrelsen eller den nämnd som berörs 
om det krävs ett politiskt beslut. Dessa ”delges dialogforums syn-
punkter genom protokollen”. Dessutom ska ”återrapportering 
ske från nämnd/kommunstyrelsen till dialogforum för att möjlig-
göra den fortsatta dialogen med invånarna och den återkoppling 
av dialogresultatet som ska göras till deltagarna och allmänheten 
efter varje dialogforum (ks/2008:445)”. 

I de dialogforum där återkoppling sker på ett jämförelsevis bra 
sätt hänger det i stort sett på ordförandens engagemang och goda 
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politiska nätverk. Det är heller inte tydligt i riktlinjerna vilka för-
väntningar som finns på tjänstemännen, trots att de utgör den 
tredje part som ska bidra med lokalkännedom och nätverk. Min-
nesanteckningarnas utformning och hantering bedöms också 
vara ett utvecklingsområde då de tycks ha svårt att nå nämnderna 
(och förvaltningarna i de fall detta är aktuellt).

Ett särskilt utvecklingsområde handlade om legitimitet. Om 
underlaget för politikernas beslut ska breddas med de politiskt 
mindre aktivas synpunkter, måste dessa också involveras. Då det 
saknas en precisering (och kanske analys) av vilka grupper di-
alogforum saknar är det svårt att avgöra hur väl detta område 
utvecklats under perioden. Alla är eniga om att dialogforumbe-
sökarna i störst utsträckning utgörs av äldre personer. Det saknas 
ofta vuxna ”mitt i livet” och ungdomar. Endast en förtroende-
vald nämner att minoriteter saknar representation. Det finns en 
hel del kvar att göra för att nå ut och bjuda in bredare. Grödinge-
borna kommer om det annonseras i de lokala tidningarna, vil-
ket inte Fittjaborna gör – en differentiering av både åtgärder och 
marknadsföringsbudget är påkallad. Tjänstemännens nätverk är 
förstås centrala i utvecklingen av detta område. 

Majoriteten av de intervjuade anser att valet av tema är av-
görande för hur framgångsrik en dialog ska bli. Planeringsfrå-
gor attraherar generellt sett flest deltagare i både norr och söder. 
Ändå kan planeringsinriktade dialoger också ha svårt att attrahe-
ra besökare. Valet av ämne påverkas av dialogforumets roll som 
konsensusarena där exempelvis en planeringsfrågas ”mognad” 
avgör om den hör dit eller inte. Alltför ”heta” och komplicerade 
frågor har valts bort, och väl så tama andra ämnen har priorite-
rats. Utvärderingen visar att det finns en risk att dialogerna ut-
vecklas till informationsträffar. Det är en svår avvägning att välja 
ett tillräckligt intressant tema samtidigt som det inte får generera 
politisk debatt i dialogerna. 

Den förra utvärderingen uppmärksammade kritiskt de förtro-
endevaldas aktivitetsnivå. De förtroendevalda är i utvärdering-
en generellt sett nöjda med varandras insatser, medan tjänste-
männen menar att de i många fall inte tar sitt ansvar. Roller och 
ansvar fördelas i riktlinjerna vilka i detta fall inte följs fullt ut. I 
riktlinjerna ges demokratiutvecklaren ansvar för att följa upp och 
analysera dialogforumens funktion och hans insatser efterfrågas. 
Utvärderingen visar att ytterligare åtgärder måste till. En tjäns-
teman kan inte förväntas påverka förtroendevaldas engagemang, 
men möjligen ett utvecklat löpande uppföljningsansvar. En viktig 
fråga i sammanhanget är hur partierna ser på dialogforums sta-
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tus. Bilden som framträder är inte entydig – ledamöter som lärt 
känna dialogforum som form är över lag positiva till verksam-
heten – oavsett partifärg. 

Slutsats om dialogforums funktion

Dialogforums syfte är att utgöra en kompletterande kontaktyta 
mellan invånarna och de förtroendevalda. Så fungerar det också. 
Riktlinjerna betonar vidare dialogforum som något politikerna 
behöver. Utvärderingen visar dock att politikerna inte nödvän-
digtvis delar den bedömningen. Oavsett om orsaken handlar om 
administrativa processer eller bristande engagemang innebär det 
en stor risk om politikerna bjuder in till dialog och dialogen (i 
meningen återkoppling och inflytande) uteblir.

Dialogforum är inte ett beslutsorgan, ett faktum som en del 
ser som ett hinder för dialogen. Därför kan metoden att låta råd-
slag ta plats på dialogforum vara en framkomlig väg. Det finns 
förtroendevalda som förespråkar en egen budget till forumen för 
att fatta beslut i mindre och helt lokala frågor. Att det inte får 
förekomma partipolitisk debatt vid dialogerna är en riktlinje som 
följs, men också en riktlinje som bör problematiseras. Är det möj-
ligt att avsätta dialoger eller delar av dialoger för att tydliggöra 
partilinjer? Flera menar att en del förtroendevalda är nya i po-
litiken och inte alltid känner till det egna partiets linje i alla frå-
gor. Detta bidrar möjligen till att dialogerna hålls debattfria, men 
det ”växthus” för politiker som dialogforum också anses vara, får 
inte möjlighet att etableras. Det kan därmed finnas anledning att 
ytterligare utveckla dialogforums roll som deltagardemokratisk 
institution.

Genomgången av vad som hänt med de fyra utvecklingsom-
rådena visar att det ofta är bristande insikt om riktlinjerna som 
stör processerna. Till stor del tycks också bristande insikt om ak-
törernas roller höra samman med att riktlinjerna inte följs. Ett 
allvarligt exempel är den roll som områdesgruppernas ordföran-
de tilldelas. Områdesgruppernas ordförande verkar inte ha varit 
inblandade i något enda dialogforum under mandatperioden. 
Däremot har områdesutvecklarna tagit rollen som länk mellan 
gruppen och dialogforum, trots att deras roll enligt riktlinjerna är 
mycket begränsad. 

Slutsatsen är att dialogforum fyller sitt syfte även om det inte 
riktigt fungerar som tänkt. Dialogforum är är en av de vägar ge-
nom vilka medborgare kan utöva inflytande över Botkyrkas ut-
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veckling. Men deltagardemokratin står inte och faller med dia-
logforum, som är en form av dialog som passar vissa medborgare 
men inte andra. Det är dock en relativt kostsam verksamhet där 
ett utvecklingsarbete behövs om de förtroendevalda och med-
borgarna ska hitta tillbaka till dialogforum igen. 

Kommer fler att gå och rösta i höst?

Kan medborgardialoger generellt sett stärka den representati-
va demokratin? I avsnittet om Botkyrkas deltagardemokratiska 
sammanhang redogjordes för hur forskningen ser på sambandet 
mellan deltagardemokratiska insatser och valdeltagande. Det an-
ses inte empiriskt belagt att ett sådant samband finns. Dessutom 
finns betänkligheter avseende demokratins grundläggande vär-
den, särskilt med tanke på att representationen av olika samhälls-
grupper i allmänhet är skev. Å ena sidan hotas den politiska jäm-
likheten på grund av dålig representation, och den representativa 
demokratin kan försvagas. Om bara ett fåtal deltar i dialoger 
uppstår en konstruerad folkvilja där frågor kan hävdas vara för-
ankrade men där representationen egentligen är mycket svag (jfr 
Dahlstedt 2009:191). Å andra sidan sker många ”okontrollerade” 
kontakter mellan medborgare och förtroendevalda under de år 
som går mellan valen, ofta med inslag av starka egenintressen. 
Vad en mer utvecklad dialog, som dialogforum, kan bidra med är 
en systematisering av kontakterna, exempelvis tydligt riktade in-
bjudningar till dem som sällan deltar i val eller föreningsliv. Vad 
exemplet Botkyrka dock pekar på är att just det senare varit svårt 
att lyckas med och att det krävs ytterligare metodutveckling för 
att nå och engagera i vissa delar av kommunen. 

I de delar av kommunen där det varit svårast att locka med-
borgare har föreningslivet varit tydligt involverat. Att involvera 
föreningar i sitt nätverk har länge varit en kommunal strategi i 
Botkyrka. Hertting som undersökt just detta i Botkyrka ser att: 

Å ena sidan skapar nätverkspolitiken nya öppningar och 
ingångar till inflytande över det politiska beslutsfattandet, 
liksom politisk skolning, rekrytering och utvecklande av 
gruppöverskridande tillit. Å andra sidan är den samver-
kanspolitiska dagordningen begränsad och föreningarnas 
inflytande till följd av detta kringskuren, samtidigt som det 
inte är alla föreningar – och inte alla grupper – som förmår 
tillvarata det utrymme som faktiskt finns. Trots fler sam-
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manhang och möjligheter för att öva och utveckla individu-
ella färdigheter och politiska dygder finner vi följaktligen, 
inte minst hos föreningsföreträdare med lång erfarenhet av 
samverkan och dialog, uppgivenhet och cynism, snarare än 
förtroende och engagemang. (Hertting 2009:151)

Om man vänder på resonemanget kan man dock se att fören-
ingarna i sin nya roll som samverkanspartners ändrar karaktär, 
menar Hertting. De blir mer professionella och får en mer admi-
nistrativ roll på bekostnad av det civila samhällets traditionella 
roll som en fristående och självständig kritiker av makthavare. 
Slutsatsen är att Botkyrkas nätverkspolitik varken är negativ el-
ler positiv för föreningarnas (politiskt, utvärderarens anmärkn) 
integrerande potential, och att det finns ett antal svårigheter som 
de olika aktörerna (föreningarnas företrädare, politiker och tjäns-
temän) står inför när de försöker förnya lokalpolitikens institu-
tioner (Hertting 2009:152). Enligt Hertting är inte kommunen 
fel ute i sin strategi, men när den drar i en tråd så rör det på 
sig bland invånarna och det sker en anpassning till nya villkor. 
Det påpekades tidigare att i dialogerna i norra Botkyrka är för-
eningsrepresentation och föreningskontakter i nätverken vanli-
ga. Om Hertting har rätt så kommer också fortsättningsvis just 
föreningsnätverken att ge magert resultat i meningen fler som 
går och röstar på valdagen. Däremot finns det stora chanser att 
de som representerar föreningarna tillgodoser deras behov av att 
få sina röster hörda vid dialogforum och därmed påverkar politi-
kens innehåll på det sättet. 

Mellan valen 2006 och 2010 ökade Botkyrkaborna sitt valdel-
tagande, men fortfarande är det stora skillnader mellan norr och 
söder. I riksdagsvalet 2010 hade södra Botkyrka ett valdeltagande 
på 85 procent medan norra Botkyrkas låg på 70 procent I kom-
munalvalet var deltagandet lägre i bägge delarna, men det skilde 
nästan 20 procentenheter mellan Fittja och Grödinge. Om man 
räknar bort radhusområdet som hör till Fittja, där de boende rös-
tar i nästan lika hög utsträckning som i Grödinge, så skiljer det 
närmare 25 procentenheter mellan Fittja och Grödinge (Valmyn-
digheten 2010).   

Det är knappast lättare att locka deltagare till dialoger än att 
få människor att rösta på valdagen. Syftet med dialogforum är 
att komplettera de förtroendevaldas perspektiv och att skapa tillit 
mellan lokala förtroendevalda och medborgare. De effekter som 
man hoppas att dialogforum ska ha på den representativa demo-
kratin preciseras inte. Det finns anledning att se över ambitioner-
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na och antingen utveckla på vilket vis kommunen vill se effekter 
på den representativa demokratin eller nöja sig med det huvud-
sakliga syftet – kompletterande perspektiv och tillitsskapande.

Att med hjälp av systematiserade möten mellan medborgarna 
och politikerna bygga förtroendekapital är en långsiktig process. 
Att rasera förtroende går betydligt fortare. Att ständigt förbättra 
strukturen för områdesutveckling, områdesperspektiv och kom-
pletterande kontaktytor är en ansträngande men också nödvän-
dig verksamhet för en heterogen kommun som Botkyrka. Om 
formen dialogforum ska behållas även i fortsättningen krävs att 
de förtroendevalda är betydligt mer försiktiga och uppmärksam-
ma än vad som är fallet idag. Vilka frågor kan bli föremål för 
dialog, och i så fall när? Och vem ska fånga upp frågor som börjar 
i kommunala bolag men som i likhet med fallet Albyberget så 
småningom, men för sent, blir en fråga för kommunfullmäktige? 
Utvärderingen kan inte säga något om hur dialogforum påver-
kar intresset för den representativa demokratin, men valet 2014 
kommer möjligen säga något om vad som händer när deltagarde-
mokratiska erbjudanden sätts ur spel.  
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Rekommendationer

w Uppdra åt demokratiutvecklaren att ta fram kvalitativa 
kriterier för framgång eller problem för att komplettera 
bilden och underlätta meningsfull uppföljning då dia-
logforum inte är en kvantitativ verksamhet. Att mäta 
antalet deltagare är ett sätt att utvärdera utvecklingen 
av verksamheten, att undersöka i vilken grad en dialog 
resulterar i faktisk påverkan eller nya idéer är ett annat. 

w Uppmuntra diskussion inom partierna angående de 
kvalifikationer som krävs hos de förtroendevalda. Var 
tydliga med att presidierollerna kräver politisk erfaren-
het och god förankring och att kvalifikationerna hos 
övriga förtroendevalda får vara lägre men måste vara 
utvecklingsbara. Sprid kompetensen så jämnt det går 
över forumen. Då ett misskött dialogforum medför 
stora politiska risker bör de krav som ställs både på 
presidiet och dialogforum som ”växthus” understrykas.

w Involvera nämndordförandena i hur återkopplingsflö-
det skulle kunna fungera bättre liksom i vilken form 
nämnderna vill ta del av informationen. Klargör där-
efter i riktlinjerna vad som gäller och vem som följer 
upp vad. När detta utretts kan minnesanteckningarna 
utvecklas utifrån dessa önskemål. Avsätt ett dialogfo-
rum varje år till att återkoppla tidigare ärenden. 

w Initiera en diskussion om en utvecklad roll för dialog-
forum. Kan viss partipolitisk debatt tillåtas under en 
del av ett forum eller vid ett särskilt forum? Kan man 
överväga beslut runt en mindre budget alternativt 
hålla rådslag oftare? Just rollen som konsensusarena 
kan hindra dialogforum att hitta tillräckligt intressanta 
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ämnen för dialog. Om den gamla rollen som konsen-
susarena behålls – öppna upp för diskussion om den 
mandatrepresentativa ordningen är självklar.

w Anpassa riktlinjerna till de praktiska omständigheter 
som bland annat inneburit att områdesutvecklarna, 
snarare än områdesgruppernas ordförande, axlat rollen 
som länk mellan grupp och forum. Områdesutvecklar-
nas administrativa uppgifter bör tas över av en admi-
nistratör.

w Knyt marknadsföringsbudgeten till respektive forum. 
Dialogforumen har olika förutsättningar att nå fram 
till de boende beroende på var de verkar, och med en 
decentraliserad budget kan resurser läggas på ungdo-
mars flyers-utdelning i trapphus i ett område och på 
annonser i ett annat. 

w Förtydliga demokratiutvecklarens uppdrag i förhållan-
de till dialogforum. Stöd från demokratiutvecklaren 
efterfrågas både från förtroendevalda och tjänstemän, i 
synnerhet vad gäller insatser på ett övergripande plan, 
med löpande analyser och ingripanden när det tidigare 
nämnda flödet inte fungerar. Förtydliga även  nämn-
dernas uppdrag och ansvar för dialogforum.
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Mångkulturellt centrum är en kommunal stif-
telse i Botkyrka, grundad 1987. Bakom beslu-
tet låg ett kulturhistoriskt engagemang och en 
övertygelse att samtida invandring är lika ange-
läget som historisk utvandring, att följa i form 
av forskning, dokumentation och utställningar 
och arkiv. Kommunen ville genom stiftelsen ak-
tivt verka för ett gott samhällsklimat, och man 
ville öka kunskapen om de nya förutsättning-
ar för svenska institutioner som följer i spåren 
av migration och globalisering. Botkyrka går i 
detta avseende att likna vid en seismograf som 
tidigt känner av samhällsförändringar som i ett 
senare skede blir aktuella på nationell nivå. De 
frågor om kulturell mångfald som på 1980-talet 
var relativt Botkyrka- och storstadsspecifika är 
idag frågor på allas läppar.
  Namnet Mångkulturellt centrum syftar dels 
på den kulturella, språkliga, etniska, sociala 
m.m. mångfald som kännetecknar vår globalise-
rade samtid. Därtill innefattar vi i begreppet de 
dynamiska förändringsprocesser och den ömse-
sidiga påverkan och dialog som idag allt oftare 
sammanfattas i begreppet interkulturalitet. Ord 
tolkas och omtolkas ständigt. Det som förblir 
centralt för en organisation som mkc är att ge 
utrymme för många röster som tillsammans 
kan bidra till att samhället som helhet hanterar 
framtidsfrågor. För detta krävs både ett djupt 
borrande i kunskapsfrågor och ett aktivt lyss-
nande till skilda perspektiv. Centrets arbete är 
inriktat på tre kunskapsteman

Kulturarv
Forskningen om kulturarv vid mkc hämtar sin 
idémässiga näring från kritiska perspektiv på 
historieskrivning och kulturarvsskapande. Att 
skriva historia eller att välja ut och bevara kul-
turarv är inte en logisk och enkel praktik. Den 
bygger på en serie val: något måste identifie-
ras som värt att beskriva eller bevara. Därefter 
avskiljs händelsen eller objektet och inordnas 
i en sekvens – tillsammans med en rad andra 
händelser eller ting – och denna sekvens kan 
sedan skildras i en berättelse om hur det var 
eller hur det är. Poängen är att kulturarvsin-
stitutioner inte bevarar kulturarv, utan de pro-
ducerar hela tiden såväl kulturarv som historia. 
Kulturarvet är alltså inte en statisk uppsättning 
föremål, byggnader eller platser, utan omför-
handlas ständigt. Hur påverkar internationell 
migration bilden av det svenska kulturarvet? 
Vilka utmaningar och förhandlingar uppstår 

när grupper med olika nationella och etniska 
bakgrunder bidrar till ett gemensamt svenskt 
kulturarvsskapande? Vem och vilka som inte 
syns i historieskrivningen eller i kulturarvet är 
en fråga om demokrati: om representation, om 
tillhörighet och slutligen om kulturarvsinstitu-
tionernas angelägenhetsgrad i samhället.

Urbana livsvillkor
Forskningen om urbana livsvillkor vid mkc 
utgår både från det levda och planerade livet i 
staden. Genom att följa ett lokalsamhälles ut-
veckling sedan 1987 har centret byggt upp en 
generell kunskap om migration och urbana frå-
gor kopplat till en plats. Temat har vuxit fram 
utifrån centrets utvärderingsverksamhet av 
satsningar som genomförts inom ramen för den 
statliga integrations- och urbanpolitiken. Vilka 
livsvillkor utmärker de områden som inom po-
litiken benämns ”utanförskapsområden”? Vilka 
olika aktörer och insatser möter exempelvis en 
migrantfamilj i etableringen av ett vardagsliv på 
en ny plats? Vilket framtida samhälle förestäl-
ler sig de tjänstemän och politiker som planerar 
och skapar förutsättningar för förändringar av 
den fysiska och sociala miljön i en stadsdel?

Ras och svenskhet
Forskningen om ras och svenskhet vid mkc be-
rör ämnen och frågeställningar såsom icke-vita 
svenskars erfarenheter av vardagsrasism, rasste-
reotyper i både materiell, visuell, performativ 
och textuell form, relationen mellan svenskhet 
och vithet, den svenska vithetens historia och 
rasifieringsprocesser på arbetsmarknaden och 
inom bostadssektorn liksom inom civilsamhäl-
let och kultursektorn. Kritisk ras- och vithets-
forskning kan sägas existera i mellanrummet 
mellan imer-fältet, det vill säga forskning om 
internationell migration och etniska relationer, 
och den forskning som bedrivs om de nationella 
minoriteterna, och har också beröringspunkter 
med forskning om diskriminering och segrega-
tion liksom med forskning om svenskhet och 
svensk nationalism. Forskningstemat har vuxit 
fram genom att mkc under flera år har genom-
fört olika studier, konferenser, seminarier och 
utbildningsinsatser på temat ras och svensk-
het i relation till dagens Sverige. Under åren 
2013–2016 är mkc värd för  Forskarnätverket 
för svenska kritiska ras- och vithetsstudier som 
syftar till att försöka etablera forskning om ras 
och svenskhet i en svensk samtidskontext.¶

Om Mångkulturellt centrum



Dialogforums syfte är att utgöra en komplet-
terande kontaktyta mellan invånarna och de 
förtroendevalda. Så fungerar det också. Rikt-
linjerna betonar vidare dialogforum som något 
politikerna behöver. Utvärderingen visar dock 
att politikerna inte nödvändigtvis delar den be-
dömningen

I sin sammanfattning skriver Nina Edström 
bland annat: ”Att ständigt förbättra strukturen 
för områdesutveckling, områdesperspektiv och 
kompletterande kontaktytor är en ansträngande 
men också nödvändig verksamhet för en hetero-
gen kommun som Botkyrka. Om formen dialog-
forum ska behållas även i fortsättningen krävs 
att de förtroendevalda är betydligt mer försik-
tiga och uppmärksamma än vad som är fallet 
idag. Vilka frågor kan bli föremål för dialog, och 
i så fall när? Och vem ska fånga upp frågor som 
börjar i kommunala bolag men som i likhet med 
fallet Albyberget så småningom, men för sent, 
blir en fråga för kommunfullmäktige?”


