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ATT STUDERA ETT PERSPEKTIV 
I PRAKTIKEN

Denna delstudie syftar till att kartlägga och analysera hur underifrånper-
spektivet har praktiserats inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen. 
Att studera ett perspektiv i praktiken kräver avgränsningar dels ifråga om 
begreppets innebörd och användbarhet, dels ifråga om möjliga vägar att un-
dersöka och analysera praktiken. Väl medvetna om att en annan tolkning är 
fullt möjlig väljer vi att förstå regeringens mening med underifrånperspek-
tivet som den hållning som innebär att medborgare bör vara delaktiga i vad 
tjänstemän eller folkvalda är satta att genomföra/har beslutat att genomföra 
i exempelvis storstadsarbetet. Storstadsarbetet ska bygga på denna hållning, 
från målformuleringar till val av åtgärder, liksom deras genomförande. Uti-
från detta gör vi tolkningen att underifrånperspektivet handlar om medbor-
gerligt deltagande. Människor som lever i områden som av regeringen defi-
nierats som ”utsatta”, har ofta kommit att få beteckningen ”boende” eller 
”invånare”, snarare än ”medborgare”. Dessa beteckningar har sannolikt sin 
bakgrund i att många av dem som bor i områdena inte är svenska medbor-
gare i juridisk bemärkelse. Då vi inser att användandet av termen ”medbor-
gare” kan uppfattas exkluderande, använder också vi samma terminologi. 

Givet de ovan nämnda avgränsningarna och operationaliseringarna blir 
fokus för studien åtgärder och organisering av arbete med boendedelaktig-
het, boendedeltagande och boendeinflytande. Det förekommer ytterligare 
andra benämningar på demokratiutvecklande arbete, men dessa är de i 
materialet mest frekventa.

För att finna kunskap om hur de boende har kunnat utöva inflytande över 
utvecklingsarbetet i storstadsområdena har vi undersökt hur delaktighet och 
inflytande organiserats snarare än hur perspektivet praktiserats. Vi har intres-
serat oss för de mål man formulerat och de åtgärder man använt sig av för 
att uppnå målen. Vi har också undersökt formerna för arbetet med att mobi-
lisera invånarna för delaktighet i storstadsarbetet. Måluppfyllelse diskuteras 
endast generellt utifrån intervjuer, kartläggning och utvärderingar.

Material och metod. Nedan ges en kort redogörelse för hur den kvalitativa 
studien genomförts. För en närmare beskrivning av metoden vid kartlägg-
ningen av åtgärder och organisering av delaktighet hänvisar vi till kartlägg-
ningsbilagan.

Den kvalitativa studien hämtar sitt material från främst tre kategorier 
av källor: förvaltningsproducerade rapporter och planer, intervjuer och de 
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externa utvärderingarna. För att kartlägga åtgärder och organisering för 
boendedelaktighet och dialog har i första hand stadsdelarnas åtgärdspla-
ner och kommunernas Oktoberrapporter använts. För att komplettera den 
bild som rapporter och planer förmedlar har intervjuer genomförts med tre 
kategorier intervjupersoner. I samtliga sju kommuner har de tjänstemän 
som haft ett samordnande uppdrag på kommuncentral nivå intervjuats. 
Dessa fick föreslå den politiker som de ansåg som mest insatt, intresserad, 
ansvarig eller lämpad att förmedla ett politikerperspektiv på boendes del-
tagande och inflytande. Bortsett från en person, verkar alla de intervjuade 
politikerna på kommuncentral nivå. Förutom dessa fjorton personer har en 
eller ett par boende intervjuats i varje kommun1. För att nå dessa personer 
har både politiker och tjänstemän fått föreslå några boende som varit eller 
är aktiva på någon för delaktighet viktig arena. De tillfrågade har sedan fått 
förmedla kontakten med personerna, ofta via ”sina” processledare i stads-
delarna. Av denna anledning har vi träffat eller talat med flera av stadsdelar-
nas processledare under studiens gång och som bonus fått några informella 
men givande samtal om utvecklingsarbetet i fråga om boendedelaktighet. 
Urvalsprincipen kan ifrågasättas, eftersom ”snöbollsprincipen” är avhängig 
samordnaren. Repstad (1988) menar att risken är att den som rekommen-
derar tenderar att lyfta fram personer som bekräftar de egna synpunkterna. 
Detta dilemma var dock något samordnarna ofta tog upp själva, till exem-
pel genom att fråga om vi ville komma i kontakt med kritiska eller positiva 
nyckelpersoner. Även här lät vi samordnarna styra, vår målsättning var att få 
träffa boende som deltagit i processen. Ofta tog tjänstemännen kontakt med 
flera personer bland vilka vi kunde välja ut en uppsättning intervjupersoner 
där balans rådde mellan kön, ålder och etnisk bakgrund. Innebörden av det 
sistnämnda begränsas till om man har svensk bakgrund eller ej.

Lika litet som samordnarna kan representera all förvaltning kan enskilda 
boende representera samtliga invånare i en kommun. Vår avsikt har inte va-
rit att fånga en nationell syn på underifrånperspektivet och organiseringen 
av delaktigheten. Vår ambition har varit att med hjälp av många röster få 
veta mer och få fler perspektiv på hur arbetet bedrivits.

Vid intervjutillfällena har vi använt oss av en intervjuguide. I fråga om 
politiker och tjänstemän har guiden varit uppbyggd kring de övergripande 
temana planering, genomförande och framtid. Boendeintervjuerna har 
inletts med samtal om bakgrund till engagemanget och tidigare erfarenheter 
för att sedan komma att handla om på vilket vis man blev engagerad och vad 
man gör eller har gjort i utvecklingsarbetet. Även med boende har framtids-
frågor diskuterats. Intervjuerna har varat mellan fyrtio minuter (politiker i 
farten) och dryga två timmar (engagerad boende). Vid intervjutillfällena har 
anteckningar förts, de flesta har även spelats in digitalt. Ingen transkribering 
av intervjuerna har skett.

Intervjupersonerna presenteras inte med namn i vår studie, oavsett om de 
har en professionell roll eller ej. Principen är vår egen, ingen intervjuad har 
avböjt att medverka med namn. Vi menar att vilken person som hävdar vad 
är ointressant för studiens syfte. 

1 Vi saknar boenderöster från Huddinge på grund av sent återbud.
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Disposition. Denna delstudie består av tre kapitel. I det första analyseras mål 
och åtgärder och i det andra organiseringen av boendedelaktigheten. Det tredje 
kapitlet utgörs av en sammanfattning och diskussion kring hinder och möjlig-
heter för boendedelaktighet.

Analysen av mål och åtgärder fokuserar målformuleringar på olika nivåer 
liksom de åtgärder som kopplats till desamma. Här ägnas också målkedjan 
uppmärksamhet. I analysen av kartlagda organiseringsformer för boen-
dedelaktighet diskuterar vi delaktighetens former såväl som dess innehåll. 
Det avslutande kapitlet syftar till att ge en generell bild av de hinder och 
möjligheter som utvärderare av de tjugofyra stadsdelarnas arbete har upp-
märksammat. Bilden kompletteras med hur samordnare och politiker ser 
på betydelsen av utvärderingar. Avslutningsvis diskuterar vi kommunernas 
framtida vägar och vilka hinder för delaktighet som kommunerna själva kan 
undanröja liksom vilka hinder man inte utan hjälp kan förväntas bemästra.
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VAD HAR GJORTS? 
OM MÅLSÄTTNINGARNA I ARBETET

Hur korrelerar nationella, kommunala och stadsdelsmål med varandra? 
Finns det en målkedja? Regeringens mål på området är att ”det demokra-
tiska deltagandet och delaktigheten bör öka i de utsatta bostadsområdena” 
(prop. 1997/98:164:31). Kommunernas uppgift har varit att, i förhållande till 
detta överordnade mål, sätta upp kommunala mål som i sin tur skall brytas 
ned i delmål i stadsdelarna och därefter på stadsdelsnivå nås via åtgärder.

Kommuncentrala mål. Vid en genomgång av de kommuncentrala målen 
syns tydliga försök att kvantifiera delmål som anses stödja en utveckling mot 
ökad delaktighet. Detta skall ske både i de ”stora” sammanhangen som i 
”demokratiska beslutsprocesser” och i mindre sammanhang som exempelvis 
genom att få fler att delta i föreningsliv eller bryta sin isolering. De flesta 
kommuner uttrycker mål som på olika sätt angriper frågan om ökat delta-
gande, inflytande och ökad delaktighet. Södertälje utgör ett gott exempel på 
ett sådant angreppssätt, där är målen att öka andelen som utnyttjar sin röst-
rätt i allmänna val, att en ökad andel skall delta i brukarstyrelser eller andra 
representativa samhällspåverkande intresseorganisationer i varje område, 
liksom att en ökad andel boende skall uppleva delaktighet i beslut rörande 
områdets utveckling. Det är vanligt att kommunerna, liksom i Södertäljes 
fall, blandar subjektiva och objektiva mål.

Det finns också bland kommunerna exempel på att man föregår målned-
brytningen i stadsdelarna genom att redan på kommuncentral nivå förklara 
målkedjan. I Göteborg har man i avtalet med staten skrivit: ”I Göteborg ska 
medborgarnas engagemang vara en naturlig del av all kommunal verksam-
het. Förutsättningar ska skapas för ett aktivt medborgarskap. Former för 
ökat inflytande och delaktighet ska bl. a. utvecklas i förskolan och skolan. 
Föräldrars engagemang för sina barns utveckling ska tas till vara och elevde-
mokratin ska öka”.2

Några kategorier av mål handlar om breddat och fördjupat medborgerligt 
deltagande, angreppssätt som betonas i regeringens demokratipolitik. 

Två målkategorier rör graden av delaktighet och deltagande i områdets 
utveckling. De har formulerats både som att andelen som upplever delaktig-
het skall öka mellan olika mättillfällen, och som att det faktiska deltagandet 

2 När inget annat sägs återfinns underlaget till citaten i studiens kartläggningsbilaga.
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i stadsdelens utveckling ska öka.
En kategori mål riktar in sig på deltagande i demokratiska beslutsproces-

ser, men utan att specificera om det handlar om stora eller små samman-
hang.

En annan kategori som återkommer hos kommunerna är brukarinflytan-
de, även om man inte alltid använder den termen. Det har exempelvis for-
mulerats som att en ökad andel medborgare/boende/invånare skall uppleva 
att de deltar i beslut som rör dem.

Ökad delaktighet i skolan förekommer i flera fall på kommuncentral nivå 
som målsättning. Främst förefaller det då handla om att få föräldrar att 
komma till skolans föräldramöten eller utvecklingssamtal. Men demokrati-
mål i skolan kan också ha brukarstyrelser i sikte.

Ytterligare en kategori mål gäller utveckling av tillgängligheten till de 
”traditionella kanalerna”, i syfte att anpassa dem så de kan nyttjas av fler.

Endast två kommuner formulerar på central nivå vid storstadsarbetets 
inledning ett mål om ökat valdeltagande. Å andra sidan finns exempel på 
formuleringar där ett ökat valdeltagande kan tänkas utgöra ett inslag, som 
exempelvis Göteborgs målsättning att ”förutsättningar ska skapas för ett 
aktivt medborgarskap” eller Malmös mål om att ”medborgarnas delaktighet 
i den demokratiska processen skall öka”.

Södertälje är en av de två kommuner som uttryckligen eftersträvar ökat 
valdeltagande. Där tycks man ha tagit hänsyn till områdenas olika förut-
sättningar varför man på kommuncentral nivå uttryckt att olika parametrar 
skall utvecklas ”x %” vid 2002 års utgång. 

Integrationsverket presenterade i rapporten Målområdesanalyser och in-
dikatorer (2001) hur man i den nationella utvärderingen avsåg utvärdera 
målområdet ”Det demokratiska deltagandet och delaktigheten bör öka”. 
Integrationsverket, som inte bygger sin analys på de faktiska utvecklingsav-
talen utan på forskning, utredningar och propositioner kring delaktighet, 
deltagande och inflytande, har i sin diskussion gjort en distinktion mellan 
begreppen. Med hänvisning till demokratiutredningens betänkande, ”En 
uthållig demokrati” diskuterar man dessa begrepp som tre inbördes be-
roende aspekter av medborgarskapet. De dimensioner Integrationsverket 
kom att prioritera var förekomsten av politiskt deltagande, förekomsten av 
engagemang i medborgarsammanslutningar och förekomsten av deltagande, 
delaktighet och inflytande i lokala offentliga förvaltningar. Utifrån utred-
ningens resonemang sluter man sig till att delaktighet skall betraktas som en 
subjektiv upplevelse, medan deltagande förväntas vara möjligt att beskriva 
i objektiva termer. Inflytandet ses i demokratiutredningen som själva syf-
tet med deltagandet, medan Integrationsverket väljer att uppmärksamma 
aspekten genom att studera brukarinflytandet. De tre aspekterna mäts med 
indikatorerna partiaktiviteter, kontakter med politiker, möjlighet att på-
verka politiska beslut och valdeltagande. Som sin främsta mätmetod an-
vände integrationsverket en boendeundersökning (Integrationsverket 2003:
114-115).

Integrationsverkets fokusering på de nationella målen betydde alltså att 
kommunerna, i den mån ville ha stöd från verkets utvärdering, måste for-
mulera sina mål i enlighet med ovan nämnda definitioner och val av indika-
torer. Detta skedde bara undantagsvis i stadsdelarna. 
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Lokala mål. I en målkedja förväntar man sig att statens mål, via de kommu-
nala målformuleringsprocesserna skall komma att anta en för stadsdelarna 
hanterlig form. Ökat demokratiskt deltagande (och inflytande) samt ökad 
delaktighet hade i kommunerna, som vi sett, antingen fått en inriktning 
mot ett specifikt politikområde, som till exempel skola och ungdomar, el-
ler en inriktning bestämd av ett specifikt angreppssätt. Kommunerna hade 
generellt formulerat sig på en lägre abstraktionsnivå än staten. Vilka typer 
av mål har satts i storstadssatsningens stadsdelar? Nedan ges en beskrivning 
av detta arbete.

Kartläggningen ger vid handen att stadsdelarna ofta återgått till det ur-
sprungliga statliga målet (ökad delaktighet och ökat deltagande) vid sidan 
av andra mål under målområdet. Av denna anledning är det svårt att veta 
vad stadsdelarnas mål innefattar. Exempelvis har Tensta/Hjulsta som enda 
stadsdel uppgivit som mål att de vill öka deltagandet i demokratiska besluts-
processer, vilket tydligt hänger samman med Stockholms stads mål om att 
”mötesformerna i den lokala demokratin i stadsdelsnämnderna skall utveck-
las så att alla stadens invånare har möjlighet att delta oavsett bakgrund”. 
Dock framstår målkedjan något omvänd, då preciseringen av målet skett på 
kommuncentral nivå.

Målet om ökat valdeltagande finns uttryckligen representerat i 9 av de 24 
stadsdelarna. Det rör sig exempelvis om ambitioner att i samband med 2002 
års val öka valdeltagandet med mellan 5-10 procentenheter, eller till 70%. I 
vissa fall har man bara angett att valdeltagandet skall öka. I ytterligare flera 
stadsdelar, har man på samma vis som på kommuncentral nivå, uttryckt att 
man vill stimulera och stödja aktivt medborgarskap eller öka demokratiskt 
deltagande. Även dessa formuleringar kan självklart inbegripa att man vill 
öka valdeltagandet.

Stadsdelarnas mål för demokratiutveckling går till stora delar att inordna 
under de kategorier som nämndes i förra avsnittet. Det finns emellertid 
också en hel del exempel på mål som hör hemma inom andra målområden, 
exempelvis egenförsörjning, kvinnors ökade deltagande i arbetslivet eller 
områdets ökade attraktivitet. Sex stadsdelar har använt statens övergripande 
mål som lokalt mål. Få detaljer ges i målskrivningarna, i de flesta fall rör det 
sig om mål som ”ökat deltagande i områdesutvecklingen” eller att former 
skall utvecklas för detta. Också mål om att invånarna skall uppleva att de 
deltar i områdesutvecklingen, eller att de känner att de kan påverka sin 
vardag, är vanliga. Tillgängliggörandet av de traditionella kanalerna är ett 
annat mål som återkommer i några stadsdelar, ett mål som ofta också kom-
pletteras med förbättrad information till medborgarna, exempelvis genom 
föresatser att inrätta former för medborgarservice. 

Brukarinflytandemål, som mer eller mindre explicit formulerats i Botkyr-
ka, Göteborg, Haninge, Stockholm och Södertälje, har inte fått något starkt 
genomslag i stadsdelarnas målformuleringar (med detta dock inte sagt att 
brukarinflytande inte praktiseras). Ett undantag utgör Södertälje där stads-
delarnas mål utgörs av de kommuncentrala, men med mätetalen anpassade 
till varje stadsdel. I övrigt är det bara en stadsdel i Botkyrka och en i Stock-
holm som i avtalet säger sig ha målsättningen att utveckla brukarinflytan-
det. I Göteborg uttryckte man i avtalet att ”former för ökat inflytande och 
delaktighet ska bl. a. utvecklas i förskolan och skolan”. Detta delmålområde 
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har en stadsdel i Göteborg också tagit med i sin målskrivning, fast mer med 
betoning på utveckling av engagemang än inflytande. 

Oavsett om delaktighet i skola och förskola är avsett att ske formalise-
rat, som exempelvis genom brukarstyrelser, eller i form av föräldrars ökade 
engagemang, har det fått svagt genomslag i stadsdelarnas målbeskrivningar. 
Ingen av kommunens stadsdelar hade beslutat om mål om delaktighet på en 
sådan detaljnivå.3

Närmare hälften av stadsdelarna har också satt upp mål som inte tyd-
ligt hakar i de kommuncentrala. De har uppenbara ”mjuka” och därmed 
svårmätbara drag. Vi kan, som en stadsdel gjorde, kalla denna kategori för 
”social tillväxt”. Här ryms strävan mot invånarnas ökade självförtroende och 
en önskan om att de skall ta tag i sina egna liv, men också en ambition att 
skapa förutsättningar för möten, trygghet och för att människor skall känna 
ökad tillhörighet. Flertalet kommuner har stadsdelar som i sin målskrivning 
riktar in sig på denna sociala tillväxt.

Åtgärderna och deras mål. Vilka typer av åtgärder har då genomförts under 
målområdet? Nedan följer en beskrivning av kategorier av åtgärder som 
finansierats med storstadsmedel. Observera att endast utvecklingsavtalets 
åtgärder ingår i underlaget. 

I kartläggningen framgår att det på ett generellt plan finns åtgärder som 
svarar mot de flesta av de målkategorier som tidigare presenterats. Man 
skulle kunna beskriva det som att det storstadsfinansierade arbetet med 
demokratiutveckling i stadsdelarna vilar på tre ben. Dessa utgörs av mötes-
platser, referensgrupper/föreningsråd/boenderåd samt någon form av lokala 
utvecklingsfonder. Dessa åtgärder återkommer i nästan alla stadsdelar. 

Om mötesplatserna/träffpunkterna kan kort sägas att det faktum att 
de finansieras inom ramen för utvecklingsavtalen, inte alltid betyder att 
de är tillkomna i detta sammanhang. Ett bra exempel på hur tidigare 
projekt har lämnat mötesplatser ”i arv” kan hämtas från Göteborg. Där 
har man arbetat vidare med de ”lokala begreppen” Agenda-21-kontoret i 
Bergsjön och Hälsodisken i Gårdsten. Andra stadsdelar har använt sig av 
flera mötesplatser men med ungefär samma innehåll, det vill säga mö-
tesplatsen som standardmetod för stadsdelens olika bostadsområden. 
Exempelvis Södra Innerstaden i Malmö öppnade flera mötesplatser till 
vilka man knöt tjänstemän som ”brobyggare” mellan förvaltningarna 
och de boende i området. Antalet mötesplatser har förändrats över tid i 
stadsdelarna, liksom även arbetssättet.

Sexton av stadsdelarna i vår kartläggning uppger att de fördelat ut-
vecklingsmedel till föreningsliv och andra sammanslutningar inom 
ramen för målområdet demokratiutveckling. Hur de som bor i områdena 
har kommit att ta del av medlen varierar. I vissa fall har referensgrup-
per eller boenderåd redan initialt i storstadsarbetet haft stort inflytande 
över hur medlen fördelats. I andra kommuner har man kommuncentralt 
beslutat vilken policy som skall gälla. Det tycks dock genomgående ha 
förekommit något slags remissförfarande där boenderepresentanter fått 

3 Sådana mål kan finnas inom skolan men faller då inom målområdet att stärka svenska språkets ställning.
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granska ansökningar om bidrag från fonderna. 
Referensgrupper, föreningsråd och boenderåd har, liksom mötesplat-

serna, ofta sitt ursprung i tidigare insatser i stadsdelarna. Som finansie-
rade åtgärder förekommer endast tio grupper/råd i kartläggningen, vilket 
inte återspeglar det totala antalet grupperingar som i praktiken spelat en 
viktig roll för boendedelaktighetens organisering i storstadsarbetet. Där 
det förekommit ekonomiskt stöd har detta ofta föranletts av ett behov av 
att finansiera processledaren såsom sammankallande, täcka lokalkostna-
der eller ge annat mindre, ekonomiskt eller personellt stöd. 

Det framgår tydligt av underlaget att budskapet om att de boende måste 
vara med har gått fram till lokala tjänstemän och politiker. I åtgärdsplanerna 
presenteras åtgärderna utifrån det överordnade syftet att främja delaktighet 
och deltagande eller öka kunskapen om ”det svenska samhället” och hur 
det styrs. Vi visade tidigare att de lokala målen generellt har en hög abstrak-
tionsnivå, varför snart sagt var och en av åtgärderna inom målområdet kan 
ses som relevanta. Vi återkommer till denna fråga under nästa rubrik. 

Förutom den tripod för delaktighet och deltagande som åtgärdspaketen 
vilar på, finns andra åtgärdskategorier som är väl representerade i stadsde-
larna, däribland informationsinsatser. Både it-teknik och områdestidningar 
som delas ut till hushållen är vanliga. Intressant att utläsa är att i de fall 
där boende är deltagare i utformandet av informationen, förkommer detta 
främst på it-sidan. Både när det gäller pappersversioner och it-baserad in-
formation deltar också ungdomar. Av sex stadsdelar som redovisar specifika 
hemsidor för storstadsarbetet har fem någon form av boenderepresentation 
eller skapas helt av boende. Tre av dessa hemsidor skapas av ungdomar. 

I fyra stadsdelar har arbete med att konstituera Ungdomsråd initierats 
med hjälp av storstadsmedel. Även satsningar på ungdomars deltagande 
i föreningsliv, liksom vidareutbildning för dem som redan är aktiva i för-
eningar har förekommit i fem stadsdelar. Andra riktade ungdomsinsatser 
– ”identitetsstärkande” och ”relationsutvecklande” åtgärder – har genom-
förts i tre stadsdelar. Även dessa åtgärder sägs syfta till att utveckla demokra-
tin. I samma syfte har även de äldre immigranterna uppmärksammats i tre 
stadsdelar. I samtliga fall har man skapat mötesplatser för äldre människor 
vars isolering man vill bryta.

Ofta ackompanjeras beskrivningen av åtgärden och dess syfte med en 
beskrivning av de orsakssamband man menar ger åtgärden relevans. Sådana 
åtgärder ingår oftast i kategorin som riktar in sig på målskrivningar om so-
cial tillväxt. Exempelvis rapporteras från fyra stadsdelar om minst ett kvin-
noprojekt, ibland fler. Åtgärderna syftar till att bryta kvinnors isolering och 
aktivera dem så att de exempelvis stärks i sin föräldraroll, får bättre självför-
troende och på så vis börjar delta i både arbets- och samhällsliv. 

I åtgärdskategorin som syftar till social tillväxt kan också räknas in olika 
former av kulturaktiviteter. Det är dock endast tre stadsdelar som uttalat 
sett kulturevenemang och mer permanenta kulturinstitutioner som åtgärder 
hemmahörande under målområdet. I ett fall hänvisar man till den ökade 
förståelse som antas skapas i mötet mellan olika kulturella uttryck. 

Att rasera barriärer i form av brist på ömsesidig förståelse uppges vara syf-
tet bakom flera åtgärder inom olika kategorier. Exempelvis finns förenings-
råd vars syfte uppges vara att samordna olika etniskt organiserade föreningar. 
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Det finns en utvecklingsfond som har som yttersta villkor för bidrag att 
medlen från fonden inte går till etniskt definierad verksamhet. En stadsdel 
har tillhandahållit en utbildning i demokratifrågor till både tjänstemän och 
boende tillsammans för att öka deras ömsesidiga förståelse. 

Flera stadsdelar har arbetat med att få fler boende att utnyttja sin rösträtt 
i allmänna val. En vanlig form har varit att utbilda samhälls- eller demokra-
tiinformatörer. Dessa har sedan gått ut till föreningarna liksom de stått på 
allmänna platser för att ge information om och sökt mobilisera för deltagan-
de i stundande val. Fem stadsdelar har uppgivit sådana åtgärder inom ramen 
för utvecklingsavtalen. Observera att liknande arbete för att få fler att gå och 
rösta med största sannolikhet har bedrivits inom ramen för andra åtgärder, 
då denna metod ofta kommit på tal i intervjuer med samordnare. Metoden 
har också använts inför EU-parlamentsvalet, men då med annan finansie-
ring varför sådana åtgärder inte ingår här.

Åtgärdskategorin ”Dialog” består av så vitt skilda typer av åtgärder 
som finansiering av processledarens tjänst eller av ”processer i stadsdelen 
för integration, demokrati, egenkraft hälsa och miljö”. Här har ingått att 
förbättra kommunikation med, och information till, boende och fören-
ingar. Ansvaret för dialog med de boende har oftast legat på processledare/
områdesutvecklare i stadsdelarna. Olika modeller har sedan använts för att 
upprätthålla samtalet mellan boende och tjänstemän, ibland även politiker. 
Vi kommer att presentera boendedelaktighetens organisering i nästa ka-
pitel. Här är syftet endast att lyfta fram att dialogen ofta har varit baserad 
på åtgärdsfinansiering inom målområdet för demokratiskt deltagande och 
delaktighet.

Slutligen bör nämnas de former för ”brobyggande” som utvecklats i flera 
stadsdelar. I Malmös fall är det en modell som på senare tid kommit att 
användas i samtliga stadsdelar, men som fick sitt första stora genomslag i 
Hyllie. Där har samma personer varit anställda under hela perioden vilket 
gett kontinuitet och stor erfarenhet. Även Göteborg och Stockholm har 
stadsdelar där man uppger att man satsat på tjänstemän med uppgift att 
vara ”link-workers” eller ”kulturtolkar”. Två stadsdelar har som åtgärd för 
att öka delaktigheten tillhandahållit utbildning i ”mångfaldsfrågor” för att 
höja kvaliteten på förvaltningens verksamhet. 

De ”målmässiga vildarna” i kartläggningen, som ”allas egenförsörjning” 
eller ”alla kvinnors egenförsörjning” har knappast sin motsvarighet i åtgär-
derna. Å andra sidan är det få stadsdelar som formulerat sådana mål inom 
detta målområde.

Målkedjan. Regeringens styrmodell för genomförandet av storstadspolitiken 
bygger på logiken om övergripande mål som bryts ner vartefter de bearbetas 
längre ned i den politiska och förvaltningsmässiga hierarkin. Vi har visat 
ovan att målen inte sällan fått en mer ”övergripande” karaktär i stadsde-
larna, än de hade på den kommuncentrala nivån. Det är också vanligt att 
man på stadsdelsnivå behållit de kommuncentrala formuleringarna i sina 
egna målskrivningar. Vi har visat att åtgärderna enligt åtgärdsplanerna har 
mål och syften som väl korresponderar med de mål som stadsdelarna satt 
sig före. Detta gäller på ett generellt plan. Vid en närstudie av hur mål och 
åtgärder hänger samman ser man tre tydliga tendenser:
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För det första så sker oftast ”brottet” i målkedjan mellan de kommuncen-
tralt formulerade målen och de som formuleras i stadsdelarna. 

För det andra missas sällan samtliga kommunala mål i stadsdelarna, 
däremot får de ofta en högre grad av abstraktion eller behålls intakta utan 
anpassning till lokala omständigheter.

För det tredje ser man på åtgärdsnivå att insatsernas mål generellt sett 
kopplar väl till vissa av stadsdelarnas målskrivningar, medan andra delmål 
helt saknar sin motsvarighet bland åtgärdsmålen.

Dessa tre tendenser förekommer inom samtliga kommuner4, vilket bety-
der att kommunerna generellt sett inte bestämt arbetets inriktning genom 
målstyrning och den prioriteringsordning man därmed försökt sätta.

Intressant i detta sammanhang är att i en stadsdel där man valt ett enda 
mål, som inte heller riktigt hänger samman med de kommunala målen, har 
åtgärdspaketet och dess målsättningar stora likheter med de flesta andra 
stadsdelars.

4 Södertälje undantas här vad gäller målkedjans ”brott” då de kommuncentrala och stadsdelsformulerade 
målen är desamma och anpassade till lokala omständigheter.
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BOENDEDELAKTIGHETENS 
ORGANISERING

Den kartläggning av boendedelaktighetens organisering som redovisas i 
bilaga bygger till största del på kommunernas självrapporteringar. I detta 
avsnitt kompletterar vi bilden med hjälp av intervjuer och utvärderingar. Vi 
undersöker delaktighetens former och innehåll med särskilt fokus på re-
krytering och representation, boendes mandat och deltagandets betydelse i 
praktiken.

Delaktighetens former. Ett antal former för arbetet med att öka deltagandet 
och delaktigheten i områdena utkristalliserar sig ur materialet. Arbetet har 
bedrivits på två tydliga fronter, där den ena handlat om att finna dialogpart-
ners och den andra om att skapa konkreta förutsättningar för deltagande 
och delaktighet. Oftast bedriver en och samma stadsdel arbete på bägge 
fronter, men man kan också urskilja skillnader i prioritering. Delaktighet 
och boendes deltagande i områdesutvecklingen bygger ibland på tidigare 
utvecklade former, ibland skapas nytt uttryck utifrån tidigare erfarenheter. I 
detta avsnitt diskuteras formerna, deras historia och kort om representation. 

Som en introduktion till delaktighetens former vill vi nämna några av 
de vanligaste typerna dialogpartners, liksom de arenor där dialogen varit 
ämnad att föras på. 

Kartläggningen visar att arrangerande av stormöten varit den allra van-
ligaste formen för stadsdelens tjänstemäns sökande efter de boendes syn-
punkter och engagemang. Stormötena har inneburit allt från månatligt 
återkommande och systematiskt uppbyggda möten, till årliga möten för 
avstämning eller framtidsscenarior. Formerna har i flera fall utvecklats un-
der arbetets gång till att bli mer tematiserade eller frekventa. I andra fall har 
man lagt ner stormötesverksamhet på grund av bristande intresse. I några 
fall har man istället startat mindre arbetsgrupper under olika teman, och/
eller skapat flera öppna möten i en stadsdels olika bostadsområden.

Syftet med stormötena har inledningsvis nästan genomgående varit att 
presentera de planer som tjänstemännen haft för områdets utveckling, och 
på så vis få invånarnas synpunkter på planerna. Oftast har det varit stadsde-
lens processledare som ansvarat för att mötena kommit till stånd, även om 
politiker och andra förvaltningstjänstemän också deltagit vid olika tillfäl-
len. I en kommundel, Jordbro, uppger man att man inbjuder till stormöten 
tillsammans med en medborgerlig sammanslutning, föreningen Jordbrorådet. 
Även om inbjudan till stormötena generellt går ut till både enskilda och 



13

föreningar så är det den enskildes röst man efterfrågar i första rummet. Brett 
grepp och direkt dialog är därmed tanken.

För ett mer organiserat boendedeltagande har två modeller använts sär-
skilt mycket. Föreningsrådens närvaro som samtalspart tycks uppfattas som 
i det närmaste oundgänglig. Det framgår av kommunernas rapporteringar 
och av intervjuer att kampen för att få föreningsråd att bildas eller återupp-
stå varit ojämn. 9 av 24 stadsdelar uppger att man har livaktiga förenings-
råd. Den andra modellen utgörs av boenderåd/områdesråd och är ungefär 
lika vanliga som föreningsråden. Det är dock inte så att de stadsdelar som 
saknar föreningsråd istället har boenderåd; flera stadsdelar saknar helt 
denna typ av formella sammanslutningar. Föreningsråden har ofta sin helt 
egna organisation, medan boenderåden ofta har en tjänsteman, exempelvis 
processledaren, som sammankallande och länkande kraft. Boenderådens or-
ganisation bygger ofta på representation från hyresgäst- och bostadsrättsför-
eningar men kan också rymma enskilda personer som av eget intresse eller 
efter lokala val sitter som representanter. Till frågan om just representation 
återkommer vi längre fram. 

En lösare formering av medborgare som (potentiella eller faktiska) sam-
talspartners är nätverksbildningar. I den kategorin kan också infogas grup-
per av invånare som inom åtgärder kommit att låta sina röster höras. Frågan 
är dock om dessa grupperingar lyfts av förvaltningarna ”i brist på annat” 
eller om de på allvar ses som viktiga aktörer. Starka informella grupper lyfts 
fram både  i stadsdelar där man haft svårt att finna varaktiga forum för bo-
ende, och i stadsdelar där nätverkande varit en tydlig strategi.  

Nästan lika vanliga, inte sällan parallella, former för lokalt arbete med 
delaktighet bygger på de grupperingar vi valt att kalla ”blandgrupper”, som 
bildats på förvaltningarnas initiativ. Dessa består ofta av olika tjänstemän, 
kommunala och externa, liksom föreningsrepresentanter, enskilda boende 
och ibland också politiker. I enstaka fall finns också näringslivet represente-
rat. Ofta spelar bostadsföretagens tjänstemän en viktig roll. 

Ett fåtal stadsdelar lyfter fram sitt ungdomsråd som en dialogpart som 
utvecklats inom storstadsarbetet. Anledningen till att de uttryckligen givits 
en plats tycks vara att de bildats tack vare att extra stöd kunnat ges under 
storstadssatsningen.  Andra viktiga och intressanta men sällan förekomman-
de grupperingar är de informella blandgrupper som består av lokala ”eldsjä-
lar” som kan vara både tjänstemän och boende. Albys ”Eldsjälsgrupp” är en 
sådan, av en boende beskriven som en länk mellan den formella blandgrup-
pen och föreningsrådet. I ett par fall har ”eldsjälar” kopplats ihop och bildat 
boenderåd (Ronna och Geneta före de lokala valen) eller en boendeförening 
(Jordbrorådet i Haninge). Strategiforum i Flemingsberg och Hjällboforum 
är exempel på blandgrupper som successivt ökat boenderepresentationen 
under storstadsarbetets genomförande. Områdesgrupperna i Botkyrka  är 
”gamla” blandgrupper som ursprungligen inte hade någon boenderepresen-
tation. 

Ansvaret för att mobilisera befintliga grupperingar, starta nya eller länka 
dem samman har oftast vilat på en eller flera lokala processledare. Ansvariga 
kan vara anställda enbart för att leda och samordna storstadsarbetet, eller, 
som i exempelvis Hyllie, vara chef för en ”nyckelverksamhet” och med tyd-
liga riktlinjer delegera det operativa arbetet till ”brobyggare”. 
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Några stadsdelar har haft för avsikt att utveckla brukarinflytandet. I en-
staka fall har utvecklingsarbetet syftat till att skapa brukarråd med vilka en 
dialog varit tänkt att föras. Andra brukarinriktade stadsdelar har i mer lösa 
ordalag uttryckt att de sett det dagliga mötet i stadsdelens verksamhet som 
ett tillfälle för brukarna att lämna synpunkter.

Andra stadsdelar har systematiserat ett sådant mer dagligt och informellt 
brukarinflytande. I form av talonger eller enkäter för brukare att fylla i har 
man sökt de enskildas synpunkter. Albys ”Albydialogen” har haft detta 
system tillsammans med andra dialogkanaler inom ramen för sitt ”dialog-
paket”. Det finns fler stadsdelar som har sådana ”paket” för att fånga upp 
ett brett spektra av synpunkter. Bland dessa kan nämnas Jordbros ”Medbor-
gardialogen” och Flemingsbergs ”Boendedialogen”, där regelbundenheten i 
mötesarrangemangen utgör grunden.

En annan form för dialog har skett med hjälp av it-teknik. Här varierar 
formerna starkt mellan stadsdelarna. Medan en stadsdel satsar på publika 
datorer och den ordinarie kommunala hemsidan, utvecklar en annan egna 
nätverk och utbildar boende i it-användning. I de senare fallen har utbild-
ningstillfällena och skapandet av hemsidorna i sig setts som en källa till ökat 
deltagande i demokratiprocessen. 

En mer direkt metod för att samtala med människor har varit dörrknack-
ning. I Hjällbo, Fittja och Hyllie har detta varit strategier som rönt mycket 
uppmärksamhet. 

Sammanfattningsvis visar kartläggning, intervjuer och utvärderingar att 
förvaltningarna tagit uppdraget om att ge medborgarna/de boende större 
möjligheter än tidigare att delta i områdesutvecklingen på allvar. Alla stads-
delar har på något vis, under i alla fall någon tid under storstadsarbetet, lagt 
krafter på att försöka nå ut till invånarna. Förutom de olika interaktiva fora 
som nämnts har också stadsdelstidningar och annat informationsmaterial 
producerats och distribuerats till hushållen.

Plats för deltagande. Stadsdelarnas sinsemellan olika karaktärer har inne-
burit olika förutsättningar för de möten som eftersträvats. Nära hälften av 
stadsdelarna har aktivt försökt bygga upp mötesplatser, och de allra flesta 
andra har utgått från befintliga sådana. Vissa har nöjt sig med föreningarnas 
möteslokaler eller skolor, medan andra exempelvis utvecklat befintliga in-
rättningar för medborgarservice. Generellt har man inte gjort stora lokalin-
vesteringar, med undantaget Fosie, som uppger långsiktighet som argument 
för en större satsning på en lokal för både boende och tjänstemän. 

Särskilt i Malmö har skapandet av flera mötesplatser i samma stadsdel 
varit  en viktig del av strategin. Detta förekommer också i andra kommu-
ner, som exempelvis i Södertälje, där både Ronna och Geneta inledningsvis 
planerade för en mötesplatsåtgärd för varje målområde. Denna lösning skall 
dock i sammanhanget ses som ett undantag. Mötesplatserna handlar gene-
rellt om något så enkelt som en plats för människor att mötas under mer 
eller mindre organiserade former. Ofta kan en mötesplats som initierats av 
storstadstjänstemännen rymma en mängd föreningar som samverkar, eller 
bara bestå av ett medborgarkontor där man också försöker skapa ett öppet 
klimat dit man hoppas att boende vill titta in. Caféer och ”träffpunkter” är 
andra beteckningar på sådan verksamhet. Namn på mötesplatser som inte 
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omedelbart för tankarna till sådan verksamhet, men som faktiskt är välkän-
da i sina stadsdelar är Hälsodisken i Gårdsten, numera nedlagd, och Agenda 
21 i Bergsjön, vilka beskrivs som ”begrepp” i områdena. 

De flesta av stadsdelarna är luttrade föremål för det offentligas stödin-
satser. Redan innan storstadssatsningen kom igång hade på flera håll olika 
forum bildats i stadsdelarna, för att söka medborgarnas engagemang. Sär-
skilt föreningsråden har ofta en historia sedan tidigare, men också några av 
blandgrupperna. Det tycks dock vara fallet att de äldre ”samtalsparterna” 
främst har bildats i samband med ”Blommansatsningen” och i arbetet med 
de fyra Nationella exemplen5. Dessutom finns de lokala hyresgästförening-
arna, bostadsrättsföreningarna och andra ägarsamfälligheter, vilka varken 
uppstått eller fallit med offentliga integrationsfrämjande interventioner. 
Dessa står sällan ensamma som boendeforum, men uppges ofta spela en 
viktig roll för diskussioner mellan fastighetsägare och boende.

Mötesplatserna har som vi tidigare nämnt ofta skapats inom ramen för 
storstadsarbetet. I några viktiga fall är dock mötesplatserna ”rester” av 
gamla lyckade satsningar. Ett sådant exempel är Agenda 21 i Bergsjön som 
uppstått ur ett lokalt miljöutvecklingsprojekt inom Blommansatsningen. 
Hälsodisken i Gårdsten hade sitt ursprung som boendeidé i Nationellt ex-
empel, men utvecklades ytterligare under storstadsarbetet. 

De boende i stadsdelarna skulle vara med och formulera målen och 
medverka i den fortsatta utvecklingen i desamma. Det var i nästan samt-
liga stadsdelar en av processledarnas6 uppgifter att finna former för att 
föra en dialog med invånarna. Intervjuer, rapporter och utvärderingar säger 
generellt att politiker och framförallt tjänstemän upplevt att det inte har va-
rit lätt att få med sig invånarna i arbetet. De man fått med sig, har dessutom 
inte alltid varit de som man ”ovanifrån”  hade tänkt sig i första rummet. 
Föreningsvana, litet äldre svenska män är en vanlig beskrivning på de som 
man inte direkt behövde anstränga sig för att locka till medverkan. Däremot 
klagar många på att ”invandrarna inte engagerar sig”. Och där man tycker 
sig ha lyckats engagera immigranterna, där har få av ”svenskarna” varit 
engagerade eller så uppges de inte ha velat samarbeta. Hyllie, Geneta och 
Ronna är exempel på stadsdelar som lyckats få en god represenation av im-
migranter i de olika forumen eller på mötesplatser, men haft få med svensk 
bakgrund med sig.

Diskussionen om deltagarnas representativitet har genomgående tagits 
upp i intervjuer, och framstår som en fråga som har utgjort ett hinder för 
arbetet med boendes inflytande. Ingen av förvaltningarnas strategier för 
rekrytering till formella råd tycks helt ha undgått kritik. I Hyllie, där man 
knackade dörr förr att engagera folk och fråga vad de ville, ansågs man 
möjligen ha vänt sig alltför uttalat till de tre dominerande språkgrupperna i 
stadsdelen (Andersson et al. 2003:56). I Ronna och Geneta har kritiken rik-
tats mot att man låtit aktiva assyrier/syrianer, med inbördes grupperingar, 
ta all plats (intervju med samordnare och politiker). Här framhålls samtidigt 

5 Hjällbo, Gårdsten, Fittja och Rosengård fick statliga utvecklingsmedel mellan Blommansatsningen och 
Storstadssatsningen.

6 Vi använder termen processledare för de tjänstemän som har en lokalt samordnande uppgift. Dock har de 
olika kommunerna ibland valt andra beteckningar för den typen av funktioner, som utvecklingsledare eller 
områdesutvecklare. 
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dessa gruppers nästan totala befolkningsmässiga dominans i området. Tre 
av Södertäljes stadsdelar beskrivs som ”etniskt homogena” i den meningen. 
Diskussionen om boendes delaktighet och representativitet hör nära sam-
man med diskussionen om rekrytering till forumen. I avsnittet om delaktig-
hetens innehåll diskuteras därför representationen vidare i samband med att 
vi tittar närmare på rekryteringen. 

Delaktighetens kontaktytor
Om du är boende, då går du till processen, processen går till förvaltningen – tyvärr vi 
har inga pengar. Vem har makt och ansvar? (en av de intervjuade ”nyckelboende”)

Som nämndes tidigare var processledarna oftast ansvariga för att  få igång 
dialogen med invånarna i stadsdelarna. I intervjuer med boende som setts 
som nyckelpersoner, nämns alltid processledarna som en av de viktigaste 
kontaktpersonerna i stadsdelen, medan man sällan nämner någon politiker.

I Botkyrka har man områdesgrupper som består av tjänstemän från både 
kommun och lokalt verkande statliga myndigheter liksom boende från 
föreningsråd/boråd. Det finns fem områdesgrupper, varav tre finns i de om-
råden som omfattats av de lokala utvecklingsavtalen. I Alby har man även 
en representant från något av trossamfunden. Trossamfunden representeras 
enligt en roterande ordning. Här uppgav boenderepresentanten, som är 
föreningsrådsordförande, att områdesgruppens ordförande står i paritet med 
processledaren när det gäller betydelse för kontakt med förvaltning. 

En boende uppger att utöver den viktiga processledaren är det helt bero-
ende på tjänstemännens personlighet om de är viktiga eller inte. En strate-
giskt viktig position var inte avgörande för om man samverkade eller inte. 
En arbetsmarknadsansvarig fick kritik:  ”Allt som vi föreslog att vi kunde 
bidra med ville han göra själv”. 

Processledarnas relationer ”uppåt” tycks också ha varit av avgörande bety-
delse för hur de boende såg på kontakter med förvaltning och politiker. En 
av processledarna beskrevs av en föreningsrådsordförande som ”mer som en 
engagerad boende”. Denna roll antogs vara svår att hantera när processleda-
ren samtidigt skulle argumentera för förvaltningsbeslut som inte sågs med 
blida ögon av de boende. I intervjuerna med samordnare blev det uppenbart 
att dessa bejakade vissa av processledarna, medan andras strategier och in-
ställning till arbetet fick mycket kritik. En del kommuncentrala aktörer har 
fått kritik från stadsdelarna för att inte ha stöttat dem i arbetet, de har känt 
sig övergivna (Andersson et al 2003: 71-72). Andra tycks mer ha utgjort ett 
team: 

Intervjuare: Har processledarna sökt stöd hos dig i arbetet med boendedeltagande?
Samordnare: Jag är ju inte personalansvarig, men när politikerna kräver det omöjliga 
försöker jag stödja dem . Vi jobbar mycket på områden som är nära demokratiarbete, 
politikerna bör passa sig, snart blir vi ett eget parti!

Vikten av processledarnas relationer ”uppåt” aktualiserar också vikten av 
deras organisatoriska tillhörighet. Citatet ovan kommer från en samordnare 
som hade samma organisatoriska tillhörighet som processledarna. Eftersom 
vi inte intervjuat processledarna är det svårare att få en bild av hur deras 
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plats i den kommunala organisationen har fått betydelse i praktiken sett ur 
deras egna perspektiv. 

Samtliga samordnare utom Stockholms7 har haft sin organisatoriska till-
hörighet i kommunledande förvaltning. En genomgång av de olika sätt på 
vilka man organiserat storstadsarbetet i samtliga kommuner ger vid handen 
att de flesta kommuner ganska tydligt har försökt inlemma organisationen 
av storstadsarbetet i den ordinarie kommunala organisationen. Stadsdelarna 
har haft stor frihet att organisera sitt arbete som de har önskat, varför denna 
strävan mot organisationsmässig integration inte alltid slagit igenom på 
stadsdelsnivå. Ett sådant exempel utgör Rågsved, där utvärderaren menar 
att storstadsarbetet som organiserats utanför ”linjen” lett till konkurrens 
mellan ordinarie och processverksamhet (Bunar 2004:28-29). Å andra sidan, 
visar Hosseini (2002:42-45) att man, i takt med att Fittjaprojektet (namnet 
på satsningen på Fittja som Nationellt exempel) övergick till Storstadssats-
ningen, också kom att anpassa dess organisation till den matrisorganisation 
som fanns i de övriga av kommunens ”storstadsområden”. Han menar att 
organisationen blev mycket komplex, vilket hade ett värde med tanke på 
framtida inlemning av åtgärder och metoder. Samtidigt blev den svårar-
betad och hindrande bland annat för boendes delaktighet. En lösning blev 
att ge områdesgrupperna egna medel som kunde fördelas till ”akuta lokala 
aktiviteter” (ibid:45). 

Hajighasemi uppmärksammar också hur ledningen av arbetet fungerat 
hindrande för ”underifrånperspektivet” i Haninge. Där menar han att det 
gick en tydlig skiljelinje mellan den politiska ledningen och tjänsteman-
naledningen. Den politiska gruppen bejakade initiativ och arbetssätt som 
storstadsarbetet utvecklat, medan tjänstemannagruppen såg sina ordinarie 
verksamheter som lyckade och utan behov av förändring. Hajighasemi drar 
slutsatsen att bristande ekonomiska resurser i ordinarie verksamhet bidrog 
till att förvaltningarna inte kunde förverkliga dess reguljära planer. Så upp-
stod en situation där storstadssatsningens genomförande kom att uppfattas 
som en kritik mot dem. De högre tjänstemännens och politikernas skilda 
synsätt kom att få konsekvenser på så vis att en konkurrenssituation upp-
stod mellan tjänstemän i ordinarie verksamhet och de tjänstemän som såg 
sig involverade i förändringsarbetet (2003:25).

Som vi tolkar materialet i utvärderingarna och intervjuerna var det endast 
i Södertälje man skapade organisatoriska förutsättningar för medborgares 
representation i beslutande reguljära organ. Under 2003 hade boenderå-
den representation i Integrationsberedningen. Kontaktytorna blev därmed 
raka och ”omvägen” förbi kommunledningskontoret via processledare och 
samordnare var då inte aktuell. Å andra sidan menar den intervjuade politi-
kern, som är ledamot i Demokrati- och integrationsberedningen (nuvarande 
benämning på Integrationsberedningen) att beredningen är ett ”styvbarn”. 
Beredningen väger ”lätt”, man har svårt att få ihop ordentlig närvaro vid 
mötena då ledamöterna inte alltid prioriterar dessa. ”Men just storstad sat-
sas det på, för det finns pengar”. Boenderåden  i Södertälje hade en rådgi-
vande funktion i alla frågor som rörde området.

7 I Stockholm var samordnaren anställd på Integrationsförvaltningen.
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I övrigt var kontakterna mellan förvaltning och boenderåd, föreningsråd, 
föreningar och enskilda boende avhängiga processledarnas och blandgrup-
pers ställning och sammansättning. Det är inte givet att represenation i en 
beredning i praktiken ger ett större inflytande över utvecklingen än boendes 
representation i en blandgrupp. I Botkyrkas områdesgrupper är   ordföran-
dena numera förvaltningschefer för tyngre förvaltningar, vilket torde skapa 
vissa möjligheter för föreningsrepresentanter att bevaka sina intressen och 
påverka förvaltning. 

Enligt kartläggningen av delaktighetens organisation framkommer också 
att flera stadsdelar ser de dagliga kontakterna med brukarna som de främ-
sta kontaktytorna. Av denna anledning har man också slutit sig till att de 
fältnära tjänstemännen har goda kunskaper om vad som behöver göras i 
områdena. Uppdraget att beakta underifrånperspektivet i målformuleringar 
har i dessa fall setts som fullgjort genom dessa tjänstemäns inflytande över 
åtgärdsplanerna.

Delaktighetens innehåll
Intervjuare: Finns effektivitetsvinster i att få med sig de boende?
Samordnare: I så fall det att förvaltningarna samarbetar mer. Annars har underifrån-
perspektivet gett merarbete. Däremot har det varit en chans att få prova metoder, få 
kritik vid utvärderingar. Det är också effektivisering.

Som vi tidigare har nämnt ser regeringen de boendes delaktighet i storstads-
arbetet som en förutsättning för en hållbar utveckling i områdena. I det här 
avsnittet skall vi utifrån intervjustudien söka svar på hur man i kommuner-
na arbetat  med att förverkliga den av regeringen definierade förutsättning-
en. Vi börjar med hur politikerna såg på underifrånperspektivet och hur det 
uppdrag man gav förvaltningarna såg ut. Därefter tittar vi på hur man på 
tjänstemannanivå såg på och uppfattat att  målformuleringsarbetet genom-
förts lokalt. Därefter diskuteras de boendes delaktighet i genomförandet av 
satsningen.

Det var den politiska ledningen i kommunerna som gav förvaltningen i 
uppdrag att formulera mål för storstadsarbetet. Målområdena var redan sat-
ta av regeringen och redovisning av hur man skulle tillgodose de tre ”nyck-
elmetoderna” samverkan, långsiktighet och underifrånperspektiv utgjorde, 
bland andra, statens villkor för avtalens slutande. Även om samverkan och 
långsiktighet förstås går in i frågan om underifrånperspektiv koncentrerar vi 
oss på det senare. 

Intervjuare: Vad betyder/betydde det att arbeta ur ett underifrånperspektiv för dig?
Politiker 1: Det diskuterade vi. Det är alla som verkar i området, alla som finns där, 
engagerade professionella. 
Politiker 2: Demokrati måste ändå vara att påverka mellan valen, men att man är 
många som har synpunkter
Politiker 3: Vi sa att det skall bygga på de boende. I möte med de fyra stadsdelsförvalt-
ningarna tog vi fram proppen. Men det är i processen, i praktiken, det skall hända. 
Det finns exempel på att det inte fungerat.
Politiker 4: Både boende och tjänstemän på fältet ingår.
Politiker 5: Stadsdelsreformen är ju också en del av underifrånperspektiv, vi som sit-
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ter i nämnden bor ju här. Det är en aspekt – att det är politiskt styrt innebär att det 
också finns en ambition lokalt från boende. Man pratar om demokratiskt inflytande 
och bortser från systemet. 
Politiker 6: Pratar man om ett underifrånperspektiv förutsätter man ett ovanifrånper-
spektiv. Det borde heta medborgarperspektiv!
Politiker 7: Kommunen skall hålla på med sin normala verksamhet. Vill man något får 
man komma till kommunen. Inte bestämma i råd som inte kopplas till partipolitiken

Det var alltså få som såg underifrånperspektivet som något som enbart 
kunde hållas av dem som utgör gruppen ”boende”. Invändningen om att det 
finns en representativ demokrati att använda sig av kommer från både bor-
gerligt och socialdemokratiskt håll. Regeringen har inte lyckats övertyga om 
att deliberativ och representativ demokrati kan vara två parallella processer. 
Bara två politiker uttrycker detta som sin uttalade ståndpunkt, men som vi 
kommer att visa längre fram, uttrycks deras synsätt i generellt i politiken. 

Här tog alltså arbetet med att ta fram centrala och lokala mål och planer 
sin början. En sammanfattningsvis ambivalent hållning till vad det innebar  
att arbeta med ett underifrånperspektiv åtföljde politikernas uppdrag till 
förvaltningarna. Hur såg då tjänstemännen på uppdraget. De intervjuade 
samordnarna fick frågan om vad det betydde (eller hade betytt) för dem att 
arbeta ur ett underifrånperspektiv:

Samordnare 1: Vi gjorde en boendeenkät om vad som var viktigt att arbeta med. Det 
var arbetsmarknad, trivsel, utveckla området, hälsa och bostäder.

Samordnare 2: Underifrånperspektivet skulle genomsyra, det vill säga genomsyra ett 
utvecklingsområde. De boende skall inte bara säga vad de vill. Det skulle skapa lång-
siktighet, det är ett eget målområde.  Det viktiga var inte att ha underifrånperspektiv 
på storstadssatsningen utan att man jobbar på att ha ett sånt arbetssätt. 

Samordnare 3: Delaktighet i det informella livet. Intresseorganisationer och boende-
föreningar – att få dem med på att skriva på. Stadsdelarna skulle ta fram underlag 
och planer /…/ Att de boende skulle vara med var inget krav, utan förslag skulle tas 
fram och godkännas av stadsdelarna.

Samordnare 4: Att arbeta med underifrånperspektivet har blivit alltmer utvecklat och 
invecklat. Det /underifrånperspektivet/ kan vara bra när man markerar maktförhål-
landen. I processen kan man tala om inifrånperspektiv.  Jag vet ju vad som ”tycks 
här”, hur byråkratin ser på olika saker. Det är ett inifrånperspektiv. 

Samordnare 5: Det måste vara boende, det måste finnas en förening, de måste finnas 
med på olika sätt. Hur vi jobbade med avtalet, där måste de berörda hitta en samsyn 
mot ett gemensamt mål. Då tänker jag mer utifrån en  organisationsstruktur. Sen 
finns det ju de som jobbar i stadsdelarna. Det finns flera aspekter alltså. Men man 
kan tala om ett uppifrånperspektiv, eftersom staten tog initiativet.

Samordnare 6 (som i inledningskedet arbetade i en stadsdel): Hos oss blev underi-
frånperspektivet fältnära personal. Hur långt ner skall man lägga sig när det gäller 
skolan? Om personalen riggar är det inte detsamma som vad föräldrarna tycker.
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Samordnare 7: Då /efter avtalets tecknande och samordnaren blivit anställd/ hade 
man inte begripit underifrånperspektivet. Man började diskutera om det var tjänste-
män som var under, och detta blev den första tolkningen. Man samlade tjänstemän 
på lokal nivå, typ förskoleföreståndare, rektorer, distriktsansvariga inom socialtjäns-
ten, kyrkorepresentanter och bostadsbolagsrepresentanter. En blandning av profes-
sionella och halvprofessionella alltså. 

Förutsättningarna för att stadsdelarnas invånare skulle vara med och formu-
lera de lokala målen måste sägas ha varit usla. Det var ont om tid och det var 
otydliga riktlinjer för vad underifrånperspektivet innebar. Det faktum att 
flera har tolkat underifrånperspektivet som de fältnära tjänstemännens per-
spektiv pekar mot att underifrånperspektivet var ett olämpligt begrepp. Det 
finns ingen motsättning i att de tjänstemän med lång erfarenhet på området 
och boende samverkar i arbetet med att ta fram mål och åtgärder. Däremot 
missar man regeringens målsättning om ökat deltagande från de boendes 
håll, som en förutsättning för framgång, om man med hjälp av ”underifrån-
perspektivet” helt definierar bort de boende i målformuleringsprocessen. 

Här invänder flera av både politikerna och tjänstemännen och menar att 
de boende inte vill vara med och formulera målen. Det är för övergripande 
och för ointressant för dem. Som exempel på detta lyfts besöksfrekvensen 
vid olika stormöten. Om man kallat till ett möte med uppmaningen ”Kom 
och tyck till om områdets utveckling” så kommer ingen, hävdas det. Men 
om man kallar till möten om ungdomars fritid eller skolan, då kommer 
många. Det skall vara konkret, säger flera samordnare. En samordnare går 
längre och menar att det är relativt meningslöst att gå ut med kallelser till 
möten. Erfarenheten säger idag att det är dörrknackning som fungerar om 
man vill ha med mångas synpunkter och engagemang, menar samordnaren. 

Boendedeltagande i målformulering. Att de boendes medverkan redan i 
målformuleringsstadiet skulle vara en förutsättning för att lyckas med stor-
stadssatsningen syns fjärran från den uppfattning man hade både i politisk 
och förvaltningsledning. Ändå gjordes en hel del för att åtminstone förankra 
de förslag som man arbetade fram. Det finns också exempel på stadsde-
lar som aktivt gick ut och genom enkäter och dörrknackning frågade vad 
invånarna tyckte var viktigt. I Jordbro återkom man efter ett sådant förfa-
rande till de boende och frågade dem om de åtgärder man föreslog utifrån 
enkäterna var bra. Samordnaren tyckte att målen var givna från början. Dels 
hade man arbetat med Jordbroprojektet innan och hade därför behållit dess 
mål. Samordnaren menade också att enkätundersökningen visade på att 
invånarna delade förvaltningens syn.  ”De vet vad som behövs, men litar på 
att folk kommer med bra insatser” menade samordnaren i intervjun. Ansva-
rig politiker i samma kommun ansåg att invånarna var med så mycket som 
folk är med i ”såna här områden”. Tjänstemannen menade, på vår fråga om 
mer av ”bestämmandet” kunde delegerats till invånarna, att det kunde det 
om invånarna haft mer förtroende för föreningar. Detta kan tolkas som att 
Jordbro vid denna tidpunkt inte hade ”någon att tala med”. Föreningslivet 
beskrivs i Jordbro som svagt, både före och under storstadsarbetet. 

I Huddinge varierade invånarnas deltagande i målformuleringarna mel-
lan stadsdelarna. Man hade inte i någon av stadsdelarna något stormöte 
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om målen. Däremot hade man i Vårby gård och Flemingsberg arbetat med 
social utveckling och brukardialog under nittiotalet. De mål och planer 
som då togs fram menade samordnaren låg till grund för storstadsarbetet 
tillsammans med de fältnära tjänstemännens erfarenheter. I Skogås utgick 
tjänstemännen från ett politiskt policydokument baserat på tjänstemännens 
underlag. I Huddinge är det ansvarig politikers övertygelse att tjänstemän-
nen allvarligt prioriterat ”underifrånperspektivet”, även om han uttrycker 
att insatserna i Huddinge främst skapades av tjänstemän. När storstads-
satsningen startade var socialdemokraterna i opposition: ”Fullmäktige var 
inte rätt plats för insyn. Storstadssatsningen levde sitt eget liv i nämnden. I 
övrigt fanns ett ointresse, få politiker var engagerade och många upplevde 
det som en sossegrej, därav den bristande entusiasmen”. 

I Malmö hade man i praktiken redan de centrala målen klara för sig 
när erbjudandet från staten kom. En politisk församling hade, berättade 
samordnaren, tagit fram en plan för att främja integration. Den byggde på 
hearings med olika grupperingar, religiösa samfund, ”skolfolk” m.fl.  En 
policy togs fram och sedan kom Storstadssatsningen varför mycket av pla-
nen kunde konkretiseras tack vare den. Hon är dock noga med att betona 
att man inte slöt avtalet med staten för att kunna genomföra planen för 
främjandet av integration. Ansvarig politiker anar att boendes inflytande 
över målformuleringarna har varierat mellan stadsdelarna. Samtidigt menar 
han att ”offentlig förvaltning är tyngre, de är yrkesutbildade, proffs. Ju mer 
definierade de är i sina yrken desto svårare är det att påverka”. 

I Botkyrka uppger samordnaren att ”underifrånperspektivet användes” i 
kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen om att ta fram mål och pla-
ner för storstadsarbetet. I en första diskussion om mål tog man hjälp av en 
målstyrningskonsult. Då var områdesgrupperna, arbetsförmedlingen och 
polisen med och satte målen. Politikerna sågs som boendes representanter i 
strategiutvecklingen, men enligt samordnaren tyckte de inte att de heller var 
med. I Fittja, som vid tidpunkten var Nationellt exempel, hade man redan 
byggt upp en organisation, Fittjasatsningen, där de boende, enligt samord-
naren,  inte hade varit med alls ens i åtgärdsplaneringen. När så en projekt-
ledare anställdes, bromsades processen upp och de boende inbjöds att kom-
ma med förslag. I de två stadsdelar som tillkom under Storstadssatsningen 
bjöd man in till möten efter ”den teoretiska rundan” (den med konsulten). 
Där presenterade områdesutvecklarna målformuleringarna ” ’Vackra ord’, 
sade man, ’vad tänker ni göra?’. Deras synpunkter befann sig på åtgärdsnivå, 
det funkar inte med övergripande mål” menar samordnaren. Han hävdar 
dock att boende haft del i de ändringar som över tid gjorts i Botkyrkas mål. 
Ansvarig politiker i Botkyrka förklarar att eftersom man jobbat i många år 
i samråd med boende på olika vis, ville man inte börja från ”scratch” när 
storstadspengarna kom. ”Vi hade vunnit en del erfarenheter”. 

I Göteborg är det samordnarens uppfattning att de boende var med och 
formulerade mål. Som exempel nämner hon att man i Biskopsgården hade 
studiecirklar  för att formulera vilka frågor som var viktiga. ”Det är viktigt 
att säga att det finns en förhistoria” påpekade hon dock. Exempelvis hade 
bostadsföretagen och stadsdelsförvaltningen bjudit in boende för att delta 
i  framtidsverkstäder, och hon betonar också att Hjällboforum, Hjällbos 
flaggskepp, fanns innan Storstadssatsningen och användes för att ta fram 
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åtgärdsplanen. Här var fastighetsförvaltningskoncernen ”Framtiden” en 
viktig aktör, genom att den bildade dotterbolag ute i stadsdelarna, där de re-
dan hade etablerat kontakter med boende. Hjällbobostaden och Gårdstens-
bostäder har varit mycket viktiga för arbetet med att engagera de boende, 
hävdar samordnaren. Ansvarig politiker i Bergsjön kanske inte skulle hålla 
med samordnaren om att invånarna i Bergsjön varit med i måldiskussioner. 
I intervjun framhåller hon att målen sattes lokalt av tjänstemännen, men att 
de å andra sidan svårligen kunde sätta mål som inte överensstämde med vad 
boende efterfrågar.

Men det är svårt att få det här underifrånperspektivet. Fattiga, utsatta är sällan de 
som går ut och knyter näven. Man har sagt att man vill ha underifrånperspektiv 
i storstadssatsningen, men samtidigt är det statligt knutet centralt, det måste tas 
centralt. Om man väntat på ”folk” så hade man nog fått vänta. Det krävs att bygga 
på aktiva och eldsjälar, för då blir det ett starkare civilt samhälle. Det är att börja i fel 
ände att tro att de skall komma. I propositionen finns den inriktningen. Vi har i ut-
värderingar fått kritik för att vi bara nått eldsjälarna. Men man kan ju inte bara ställa 
folk i /ohörbart/ och tro att de skall kräva!

De informanter vi hänvisades till i Stockholm hade när storstadsarbetet in-
leddes inte de strategiskt intressanta positioner de nu har. Kommuncentrala 
aktörers erfarenheter av målprocesserna saknas därmed i vårt intervjuma-
terial från Stockholm. Tursamt nog kan en ”nyckelperson” bland boende vi 
intervjuat ge oss en aning om boendeinitiativets genomslag i målformule-
ringarna. I Skärholmen startade för tiotalet år sedan en grupp väninnor en 
verksamhet kallad Mångkulturella kvinno- och ungdomsföreningen. 

Mina erfarenheter av hur utstötta kvinnor  och barn kan vara, och det ansvar som 
barn och ungdomar får ta i den situationen, är bakgrunden till det här. Vi måste ta 
hand om de utstötta tänkte vi. Vi startade det här för att låta barnen få båda delarna 
/svenskt och från utlandet/ och att få träffa varandra utan fördomar.

Fem år senare kom Storstadssatsningen till Skärholmen, och målen för 
demokrati och delaktighet lyder där: Deltagandet och delaktigheten kunde 
öka genom att ge kvinnor möjlighet att bryta sin isolering. Detta, menade 
man i sin tur skulle öka barns förutsättningar till bättre uppväxtvillkor. Vi-
dare ville man förbättra service och tillgänglighet genom att myndigheterna 
samverkade bättre liksom man ville öka medborgarnas kommunikation med 
stadsdelsnämndens politiker. Den ovan beskrivna insatsen har fått stöd ge-
nom först Ytterstadssatsningen och senare också genom Storstadssatsning-
en. Det är för oss oklart om likheten i målsättning och redan existerande 
verksamhet var en slump eller om de engagerade kvinnorna faktiskt lyckats 
skapa kontinuitet i verksamheten genom att göra den till ett av tre delmål 
för demokratiutveckling. 

Utvärderingen av storstadsarbetet i Rinkeby ger vid handen att man där, 
inför Storstadssatsningen, tillsatte en lokal utvecklingsgrupp med dåvarande 
stadsdelsdirektören som ordförande.  Aktörer i området som representerade 
politiska partier, näringslivet, föreningar och myndigheter inbjöds. Grup-
pen delades senare upp i mindre undergrupper, målområdesgrupper. Dessa 



23

arbetade med att utforma effektmål för respektive målområde och tog också 
fram specifika insatser för att möta de framtagna målen. När storstadsar-
betets inledningsskede var över, avvecklade man målområdesgrupperna. 
(Kings 2003:16). I Tensta beskrivs två tillfällen där målen behandlats. Dels 
hölls ett öppet möte i mars 1999 där förslaget till utvecklingsprogram pre-
senterades av förvaltningen och där det hundratalet deltagare som kom fick 
vara med och diskutera. Man genomförde inte fullt ett år senare också  en 
”Sökkonferens”  där minst 60% av deltagarna skulle vara boende (Kings 
2004: 22-23). 

I Skärholmen uppger man att man genomfört ett brett program för ökad 
delaktighet sedan starten. Också där har man hållit sökkonferens och stor-
möten, men det är för oss oklart om dessa hållits före man tagit målskriv-
ningarna i nämnden (Stockholms stad 2002b)

I Södertälje uppger samordnaren att det är tjänstemännen som satt målen 
för arbetet. Dessa mål, menar hon, har ”legat som resonansbotten hela tiden 
sedan dess”: 

De är mer av ett tjänstemannatänk än ett politiskt. Det saknades strategi, analys, 
behovsinventering. Det blev rena Ebberödsbanken, ett kattrakande. Var och en hade 
skrikit högt, närigt. Boende och medborgare började dyka upp 2000 när det blev of-
ficiellt att det fanns ospecade potter. Då kom nästa kattrakande. Fattiga föreningsli-
vet skulle ta över allt från fotboll till socialtjänsten. Medborgarinitiativ i organiserad 
form kom i kommundelarna år 2000. 

Den ansvarige politikern uppger också han att det var tjänstemännen som 
formulerade målen. ”Det fanns ingen dialog med de boende i strategidiskus-
sionerna och knappast något politiskt deltagande heller”. Detta gällde de 
centrala målen, men hur det var med de lokala är han inte säker. ”Du vet, 
det processas fram mängder med papper, vi orkar inte läsa allt. Jag har frågat 
om inte samordnaren kan sammanfatta det mer men fått till svar att Stor-
stadsdelegationen vill ha det så.”

Det är tjugofyra stadsdelar som genomfört en målprocess, och samord-
nare och politiker har ganska vaga bilder av exakt hur dessa har genomförts. 
På ett generellt plan tycks det på stadsdelsnivå åtminstone ha genomförts 
vad Hosseini-Kaladjahi (2002) skulle beteckna som förankringsarbete. In-
tervjupersonerna tycks också luta åt att de boende man vill engagera främst 
intresserar sig för insatser, inte lokal politik för utveckling. De tidigare 
genomförda satsningarna i områdena har också haft betydelse genom att 
”gamla” mål återanvänts och man i vissa fall tycker sig ha processat fram 
dessa i dialog med boende. Andersson et al (2003:12) skriver att bland annat 
behovet av att fortsätta de tidigare satsningarna, i Malmö förefallit utgöra 
en dold agenda som styrprincip för målarbetet och genomförandet. Här 
skall man inte förglömma att detta skett med regeringens goda minne. Ex-
empelvis uttrycks i propositionen att man hoppas att särskilt de som erfarit 
Nationella exempel, för att slippa avsluta påbörjade projekt snabbt kan sluta 
avtal, och att en del ”redan är igång” med processerna (prop 1997/98:165:s).

Vi har sett att tjänstemän och politiker förhållit sig ambivalenta till hur de 
boende kan vara med i målformuleringen. Även Integrationsverket framhål-
ler att svårigheterna som kommunerna beskriver i hög grad har sin grund i 
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en upplevelse av oförenlighet mellan former för ”direkt” respektive ”repre-
sentativ” demokrati (Integrationsverkets 2001:127).

Deltagande och inflytande i genomförandet av storstadsarbetet
Men jag hade aldrig förstått hur man blir en representant där. Jag är nog inte den 
enda som inte har fattat det (intervju med en deltagare i en välkänd och omtalad 
delsatsning ).

De boendes aktiva deltagande i och inflytande över arbetet med att ta fram 
lokala mål för storstadsarbetet måste bedömas som marginellt. Samtidigt 
har både tjänstemän och politiker hävdat att de fältnära förvaltningsanställ-
da genom lång erfarenhet har god kännedom om vad de som bor i områ-
dena vill ha, eller ”behöver”. Regeringens  önskan om att invånarna skulle 
vara med och ta fram visioner och mål uppfylldes inte. Hur har då ambitio-
nen om att låta ”underifrånperspektivet genomsyra” hela storstadsarbetet 
fungerat i praktiken? 

De personer vi intervjuat och som bor i områden där insatser gjorts pekar 
på intressanta aspekter av försöken att öka invånarnas delaktighet områdes-
utvecklingen. Tre förutsättningar för deltagande aktualiseras i deras förmed-
lade erfarenheter. Dessa omfattar rekrytering, forumens mandat  och delta-
gandets betydelse i praktiken.

Citaten ovan är hämtat från en intervju med en ung kvinna som varit och 
är aktiv i ett av de råd som fått mycket uppmärksamhet i storstadsarbetet. 
Inte förrän hon kom att bli anställd en kortare tid i förvaltningen gick det 
upp för henne hur satsningens organisation såg ut. Hon anser sig dock inte 
ha en fullt klar bild, då hon är osäker på exempelvis vem mottagaren av stor-
stadspengarna egentligen är. Är det förvaltningen eller bostadsföretaget? 
Det senare menar hon uppför sig som om det var deras pengar. Den absolut 
största bristen, menar hon, är informationen. Som ett exempel nämner hon 
att hon senare förstått att för att bli en representant i rådet måste man fylla i 
en blankett. Blanketten finns att hämta på ”starta-eget-kontoret”. Hon frå-
gar sig om det var en lämplig väg att sprida den. 

Andra sätt att få människor att komma och ”tycka till” har som tidigare 
nämnts varit att kalla till stormöten, och gärna i samband med dessa bilda 
arbetsgrupper. Förhoppningen har ofta varit att dessa grupper skall bli 
stabila samtalsparter.  De intervjuade som bor i stadsdelarna tycker oftast 
att processledarna har gjort vad de har kunnat. De har satt ut annonser, 
affischerat och distribuerat informationsblad. Områdestidningar har också 
utgjort en viktig informationskanal. Här menar man dock att den typen av 
information inte räcker till. I vissa fall har man skickat ut information på 
fler språk, ibland har detta inte skett förrän man upptäckt att man inte fått 
gensvar på det svenskspråkiga utskicket. Att knacka dörr tycker därför flera 
är melodin. 

Trots svårigheter med rekrytering, har en mängd olika forum ändå kom-
mit till. Detta har skett genom val till lokala råd som  i Södertälje, eller 
genom nomineringsförfarande via dörrknackning som i exempelvis Hjällbo. 
Det är i de fall när man försökt skapa legitimitet genom den typen av ”val” 
som också legitimiteten har blivit skarpast ifrågasatt. Lågt valdeltagande och 
brist på kännedom om de nominerade återkommer som förklaring till var-
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för man ”uppifrån” anser att råden saknar legitimitet.  Lösningen att bilda 
råd utifrån ett nomineringsförfarande kan vara ett svar på att man saknar ett 
livaktigt föreningsliv som kan bilda ett föreningsråd. Detta är dock inte den 
bild man får av Södertäljes stadsdelar, och särskilt inte av dem som starkt 
präglas av assyrier/syrianska invånare. Församlingarna och föreningarna 
uppges där vara mycket aktiva. Där har istället kritiken grundats på att när 
valen var genomförda blev råden arenor för olika fraktioners gräl inom den 
”etniska gruppen”. 

Inte heller boende- eller föreningsrepresentationen i blandgrupper (som 
Gårdstens referensgrupper, Hjällboforum, Botkyrkas områdesgrupper osv) 
undgår kritik. ”Ni har bara nått eldsjälarna” uppger samordnarna ofta att de 
fått höra. I utvärderingar och intervjuer framkommer också kritik mot vilka 
eldsjälar man når. Den kritiken sammanfattas väl av en informant i Hell-
qvists (2005:18) artikel ”Eldsjälar hotar status quo”: 

’Tensta lider av ämfös, menar en av de eldsjälar jag intervjuat, och berättar att ’Äld-
re Män och FÖreningsvana Svenskar’ dominerar det offentliga rummet i förorten.

Här finns uppenbarligen delade meningar om vilka som kan vara eldsjälar. 
I beskrivningarna i vårt material benämns människor som eldsjälar oavsett 
etnisk bakgrund, eldsjälar är de människor som alltid är med och engagerar 
sig. ”Problemet var att det var samma personer som var med i alla grup-
per!”. Som vi ser det ligger problemet snarare hos den nämnd och förvalt-
ning som skall definiera den part som är värd att tala med. De engagerade 
blir ett problem för att de inte representerar rätt ”etnicitet” ”kön” och för 
den del ”ålder”. Det saknas dock i de flesta fall reflektion över förvaltnings 
och politikers egen förmåga att representera. En fördjupad och (etniskt, 
klass-, ålders- och könsmässigt) breddad demokrati är målet, för att förbätt-
ra demokratins funktionssätt. Man kan ifrågasätta rimligheten i att den när-
mast totalt etniskt svenska dominansen i beslutande och operativt ansvariga 
organ bör avgöra legitimiteten hos dem som trots allt lägger (fri-) tid på att 
förbättra den representativa demokratins legitimitet. 

De boendes mandat. De intervjuade som sitter i olika typer av forum har 
skilda uppfattningar om hur mycket utrymme de får eller kan ta. En av de 
intervjuade boendeledamöterna kritiserar både representationen i rådet och 
hur utrymmet fördelas. Också relationen mellan processledare och boende-
representanterna aktualiseras. Det faktum att ”eldsjälar” eller engagerade 
vill stå på god fot med den som fördelar medel eller har stort inflytande över 
utvecklingen gör att övriga boenderepresentanter inte alltid för fram sin 
grundade mening. 

Vad debatterar man i forumen? Samtliga intervjuade som suttit i något 
formaliserat boende/föreningsråd har fått förslag remitterade till sig. Inte 
alltid i samtliga frågor som rör området, även om det händer. En av de in-
tervjuade uppger att de också diskuterat implementeringsförslag, medan en 
annan uppger att de väntat på sådant – länge! När det gäller föreningsrådens 
representation har det i Botkyrka varit tydligt att man som representant i 
områdesgrupperna haft till uppgift att vaka över föreningarnas intressen  
Den ungdomsrådsrepresentant vi intervjuade menar att deras politikerträf-
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far syftat till att diskutera utvecklingsfrågor som rör ungdomarna, med 
förvaltningsträffarna handlat om hur man kan samordna insatser. Ung-
domarna har därmed fått möjlighet att diskutera områdespolitiken med 
beslutsfattare och betraktats som samverkanspart av förvaltning. En sådan 
tydlig ”rollfördelning” har inte varit genomgående när det gällt referens-
grupper eller boenderåd. 

Utvecklingsfonderna (eller integrationsfonderna och liknande) spelar 
en central roll i arbetet med och diskussionen om boendes deltagande. 
De forum som bildats i stadsdelarna har ofta haft inflytande över hur fon-
den används. Graden av forumens inflytande har varierat, från att de varit 
remissinstanser till att de, med processledarens delegation, ha haft kontroll 
över den. Flera olika modeller har alltså prövats, även om det tycks ha varit 
vanligast förekommande att processledarna haft stort mandat här. Erfa-
renheterna av att ha delegerat beslut om beviljande eller avslag av ansök-
ningar om fondmedel till forumen varierar förstås. Dock beskrivs förloppet i 
liknande termer i ett par kommuner. Politiker och tjänstemän menar att det 
varit påfrestande för boenderepresentanterna att ”stå emot trycket från dem 
man representerar”. I  Fittja uppges exempelvis föreningsrådet ha avsagt sig 
ansvaret för fonderna på grund av att det blev bråk. I Södertälje återtogs den 
delegation man givit råden, i samband med att man också valde att avsluta 
försöket med rådens representation i Integrationsberedningen. De nyckel-
aktörer bland boende som vi intervjuat återger inga dramatiska berättelser 
om ”huggsexor” om utvecklingsmedel. En intervjuad uppger exempelvis 
att pengarna förstås var välkomna, föreningslivet är fattigt, men att det är 
engagemanget som står i centrum. Dessutom, menar han, är storstadssatsni-
gen inte allt, det finns andra medel att söka här i världen. En annan boende 
menar att politikerna tog tillbaka den beslutsrätt som rådet hade, för att de 
vill ”vara med och peta i allt”. På vår fråga om det var på grund pengarna de 
hade haft kontroll över svarade han att, visst var det det, men ”man kan göra 
revolution med ännu mindre!”. Vi ifrågasätter inte att utvecklingsfonderna 
skapat viss, och ibland stor, turbulens och konflikter. Sån är kampen om 
knappa resurser. Redan om hörnet, inne i stadsdelsnämndens möteslokal 
kallas fenomenet ”politiskt käbbel”. 

Hela resonemanget om bristande representation och legitimitet bottnar 
i vår mening i en föreställning om att ”svenskt” representantskap saknar 
andra intressen än utveckling för allas bästa. ”Svensk” överreprepresenta-
tion ses som mindre problematisk, då den antas vara ”oetnisk” och neutral. 
Därför har heller inte diskussionen om mångfald i förvaltning och politiska 
församlingar varit föremål för samma problematiserande. Att de boende 
hade otydliga mandat är en i utvärderingarna återkommande kritik. Samma 
kritik kommer också från några av tjänstemännen i intervjuerna.

Deltagandets betydelse i praktiken. Enskilda boende, råden och förening-
arna hade betydelse för genomförandet av åtgärdsplanerna. Bland annat har 
de tilldelats medel för att genomföra åtgärder och råden har försökt påverka 
utvecklingen i egenskap av remissinstanser. Flera av samordnarna och po-
litikerna menar att boende visat i särklass störst intresse för trygghets- och 
trivselfrågorna när det handlar om att medverka. Där kan de ha konkreta 
synpunkter och där kan de delta i förändringsarbetet har man erfarit. Man 
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lyfter exempelvis barns aktiva deltagande i omdaningen av lekplatser, eller 
förbättringar av rekreationsområden med boendes synpunkter i åtanke. Så 
kallade ”trygghetsvandringar” är en vedertagen metod som många stads-
delar genomför med boende för att peka ut otrygga platser som behöver 
åtgärdas exempelvis med förbättrad belysning. Däremot, när det gällde vilka 
frågor man tyckte att förvaltningen borde prioritera inom storstadsarbetet, 
kom arbete, skola och ungdomars fritid överst på önskelistan. 

En intervjuad politiker ser problem med att det är så mycket fokus på bo-
endet i storstadsarbetet. ”Det är ju jobb man behöver!” . Hans ståndpunkt 
delas av många, och har illustrerats av tecknaren Burhan Misirli (2005). 

 En man i slips och bister uppsyn frågar en rödhårig kvinna i page och 
runda svarta glasögon vad de har gjort mot diskriminering. ”Planterat rosor 
på torget!” svarar kvinnan glatt och inte utan stolthet. Utvärderare, aktiva 
boende, tjänstemän och politiker, många är de som är ambivalenta inför 
detta. Å ena sidan vittnar många intervjuade om att inflytande över något 
greppbart med synliga resultat skapar förtroende för förvaltning och bo-
stadsföretag. Att ställa hyresgästers inflytande över sin boendemiljö mot 
arbete mot diskriminering saknar dock all logik, samtidigt som alla som har 
erfarenheter av områdesbaserat utvecklingsarbete för att bryta segregatio-
nen vet exakt vad Misirli karikerar. Illustrationen ifråga ackompanjerar en 
utvärderares artikel i Invandrare &Minoriteter (Bunar 2005). Denne diskute-
rar där behovet av en integrationspolitik för hela staden – något som för-
hoppningsvis är en given utgångspunkt för allt fortsatt storstadsarbete. Den 
bör dock inte blandas ihop med, och framför allt inte ställas mot, ambitio-
nen att skapa utrymme för engagemang i vare sig närmiljön eller i allmän-
het. Att bryta segregationen inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen 
innefattar ett helt paket med inbakade betydelser, av vilka en handlar om 
”underifrånperspektivet”. Tjänstemännen söker mobilisera folkviljan och 
det finns en oändlig räcka idag styvmoderligt brukade ytor i bostadsområ-
dena vilka kan förbättras. Få med reellt inflytande över den totala segrega-
tionen gör anspråk på planteringarna. Ingen behöver ”släppa ifrån sig makt” 
i någon smärtsam mening. 

Bostadsföretagen är bredvilliga eftersom boendes deltagande i förskö-
ningsarbetet kan bidra till att hyresgästerna blir mer rädda om sin närmiljö. 
Känslan av samhörighet antas också öka. Problemet är naturligtvis inte att 
man förbättrar närmiljön. Problemet är att förutsättningen för att få stat-
liga medel för att bryta segregationen, är att en ibland inte oansenlig del av 
resurserna och en stor del av energin måste vikas för deltagande i arbete som 
är oklart kopplat till målet om att bryta segregationen. Vilket slags deltagan-
de människor skall utöva är oklart, bara de mobiliseras. Misirlis illustration 
av denna märkliga arbetsgång får säkert många engagerade tjänstemän att 
både känna skuld och viss ilska. Kraven på underifrånperspektiv i arbetets 
alla delar kanske (något överdrivet) precis fått tjänstemannen att ställa sig 
frågan om vilken park som bör rustas upp för att genomföra Skärholmsmo-
dellen i Bergsjön. Också vilken typ av demokratiseringsformer man skall 
uppnå framstår som oklart:

På grund av otydlig begreppsanvändning och otillräckligt definierade begrepp vet 
demokratiseringsprocessens aktörer inte alltid vilka av dessa demokratiseringsformer 
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man strävar efter. Eller så/…/lovar man i diskussionerna en nivå (till exempel boen-
dedelaktighet) men strävar i praktiken efter en annan nivå (till exempel lokal förank-
ring): Detta leder inte sällan till att man väljer olämpliga metoder i förhållande till 
sitt mål. Man försöker, till exempel, klarlägga de boendes behov genom diskussioner 
med ett selektivt urval personer, i stället för genom en systematisk kartläggning. En-
kelt uttryckt försöker man ibland mobilisera folk utan att veta vad man vill göra med 
den mobiliserade gruppen (Hosseini-Kaladjahi 2002:75)

I större eller mindre skala har föreningar medverkat även inom andra mål-
områden än trygghet och trivsel. Hälften av de intervjuade boende uppger 
att de exempelvis engagerat sig i arbetslösheten. Ungdomsrådet bjöd, på 
initiativ från ”fältet”, in arbetsgivare att föreläsa för ungdomarna. Enligt 
intervjupersonen hade det kommit ”massor med folk”. En förening för 
kvinnor hade försökt starta ett samarbete med arbetsmarknadsansvarig och 
erbjuda utbildning till kvinnor i föreningens regi. En annan informant be-
rättar hur han identifierat och försökt påverka processledningen att undan-
röja strukturella hinder för utbildning och arbete för kvinnor som kommer 
till området genom anknytning. En annan har tillsammans med andra 
kvinnor startat ett kommunövergripande nätverk med medlemsföreningar 
för att få kvinnor att starta egna rörelser eller ekonomiska föreningar. De 
arbetar också med kompetensutveckling och samtliga insatser är helt ide-
ella. Ytterligare en intervjuad har under ett och ett halvt år varit anställd och 
drivit ett projekt i skolan som syftar till att fler elever skall rikta in sig på en 
högskoleutbildning. Designen var helt hennes egen och byggde på att hon 
ville göra något för de unga i sin stadsdel. Det var dock inte storstadspengar 
som finansierade projektet utan arbetsförmedlingen som uppmärksammade 
att hon som civilekonom, på en tuff arbetsmarknad, kanske hade andra 
kvalifikationer. Finansiering fick hon från numera nedlagda ”Rekryterings-
organisationen”. Intervjupersonen hade tidigare varit anställd en kortare tid 
inom storstadsarbetet som dörrknackare.

Vi har tidigare varit inne på ämnet representation i förvaltningarna. 
Några av stadsdelarna har tagit initiativ till att ta fram program för att öka 
den etniska mångfalden i organisationen. Hyllie är en sådan stadsdel, som 
också anställde de tre ”integrerarna”. Fler stadsdelar har haft någon form av 
”brobyggare” eller ”kulturtolkar”. Utifrån utvärderingen och intervjuer med 
samordnaren i Malmö kan man sluta sig till att två varandra motsägande 
strategier har rått inom kommunen. Fosie har, utifrån vad man uppger vara 
ens dåliga erfarenheter, valt att inte anställa någon av de boende som pro-
jektpersonal. Den dåliga erfarenheten utgörs av att man tidigare gjort så, 
och sedan när pengarna är slut blir det uppsägning och besvikelse. Däremot 
har man haft ”resurspersoner”8 anställda, vilka av ”respekt för underifrån-
perspektivet” skulle förhålla sig avvaktande och inte ”tränga sig på” (An-
dersson et al 2003: 30-31).   I Hyllie hade man ”integrerarna” vilka var allt 
annat än passiva. Det är oklart för oss om någon av dem bodde i området. 
I vilken utsträckning man i Hyllie hade anställt boende som personal till 
projekten är för oss okänt, men det var Fosies strategi att inte göra det som 

8 Det framgår ej om dessa hade utländsk bakgrund eller på  något vis skulle ”matcha” befolkningen, vilket 
var fallet i Hyllie. 
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samordnaren var kritisk mot. I Gårdsten har man med storstadspengar haft 
”kulturtolkar” anställda, vilka spelat en stor roll för den betydelse mötes-
platsen ”Hälsodisken” fått. När inlemningen av åtgärder i ordinarie verk-
samhet var beslutad, hamnade Hälsodisk och ”kulturtolkar” (personer som 
utbildats till ”hälsoinformatörer”) utanför finansieringsramen. Det förlopp 
som ansvarig i Fosie beskrivit som sin erfarenhet kom alltså att upprepas i 
Gårdsten (i den mån som kulturtolkarna var boende i Gårdsten). Hur bud-
geten fördelas i stadsdelarna är i slutänden avhängigt politisk vilja, och där 
har etnisk mångfald i den egna organisationen och åtgärder för att förbättra 
kommunikationen med de egna uppdragsgivarna varit lågt prioriterade. Vi 
vill utifrån intervjuer och enkäter hävda att utan en förändring i förvaltning 
och de politiska partiernas representation kommer inte heller förtroendet 
för det offentliga att förbättras. En av de intervjuade boende betonar särskilt 
hur varje missgrepp tolkas till det offentligas nackdel. Misstron finns bland 
många och varje gång invånare, eller grupper av invånare känner sig illa 
behandlade ”blir det som en snöbollseffekt”. 

Boendes deltagande, upplevelse av delaktighet och den förda dialogen 
har varit en del av en kommunalt organiserad verksamhet där en trögför-
änderlig offentlig förvaltning utgjort boendes främsta dialogpart. Trots 
engagerade processledare och andra i satsningen involverade, ser exempelvis 
södertörnskommunernas tillfrågade invånare, deras utvärderare och pro-
cessledare ett tydligt mönster i de hinder för boendedelaktighet som är ett 
faktum. Enligt den rapport som samordnarna, områdesutvecklare och några 
utvärderare presenterade vid World Urban Forum i Barcelona hösten 2004, 
saknas strukturer i kommunerna för att kanalisera invånarnas synpunkter 
och skapa ett verkligt inflytande (Bjurholm mfl 2004). En av samordnarna 
uttrycker i intervjun:

Folk tycker olika om vad som bör göras, men när man blir tillfrågad händer ingen-
ting. Slutsatsen är att det inte är någon dålig vilja, utan det saknas strukturer.

Hälften av de boende i vår intervjustudie tar själva upp att de oroar sig för 
att de forum de deltar i kommer att utvecklas till diskussionsklubbar. Tiden 
med storstadspengarna har inneburit att man faktiskt kunnat genomföra 
åtgärder och mindre projekt för att förbättra situationen i stadsdelarna. 
Bristande prioritering av de frågor som råden är villiga eller kan klara av att 
arbeta med utgör ett hinder för fortsatt delaktighet från invånarnas sida.

Några av de intervjuade personerna som var aktiva i områdena undrade 
var politikerna höll hus när det inte var valtider. Man ifrågasatte deras 
intresse för och förmåga att styra utvecklingen av storstadsarbetet. En av de 
som efterfrågade politikernas intresse hävdade, med flera andra, att långsik-
tighet var det absolut viktigaste:

När det går bra – släpp inte! Det tar lång tid, man känner sig fram och hittar en 
metod. Har man bara kort tid, då gör man som här. Vi hade åtta klassmorfar och på 
bara på den här skolan var de fyra. För två år sen togs de bort. Om det var bra, vilket 
det var, varför tar man bort det som fungerar? Om man säger ”vi behöver fler vuxna 
i skolan” vaför tar man bort dem då? Vad är då målet? Om området skall utvecklas, 
då måste man satsa, implementera det som är bra. Arbetslösheten minskade under 
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två tre år, men sen, vad har ni löst? Man lurar folk  och säger ”Kom och hjälp!” De 
hjälper  och sen tar man bort dem.

Han hävdade att tjänstemännen, som sköter det mesta av dialogen med bo-
ende, gör vad de kan, men att folk gärna vill se politiker. I Integrationsver-
kets rapportering (2002b:22) görs gällande att de boende inte vill vara med, 
och särskilt inte de med utländsk bakgrund. Det är också det intryck man 
får vid läsning av Oktoberrapporter eller i samtal med flera ansvariga i kom-
munerna. Trots detta menar, som vi sett,  Södertörnskommunerna själv-
kritiskt att detta inte varit den främsta haken. Dessa tjänstemän sluter sig 
till att boendes deltagande och inflytande i storstadsarbetet hindrats av dels 
bristen på strukturer för att ta emot och kanalisera inflytande, men också 
oklara mandat. Vi ställer oss frågan om att de oklara mandaten kan vara en 
följd av att politikerna i kommunerna sent har vaknat till  och insett vad en 
breddad och fördjupad demokrati betyder för deras egen del. Som framhål-
lits i en annan av Integrationsverkets rapporter kvarstår faktumet att om 
makten skall delas på fler får några avstå litet av sin del (Integrationsverket 
2002a:95). Den här frågan begränsar sig dock inte bara till politiker, den är 
relevant också för förvaltningarna. Också förvaltningarna utgör makstruk-
turer. På samma vis som de i politiska organisationerna är personer från 
områden som är föremål för satsningarna underrepresenterade. Immigran-
ter saknar ofta fullgod representation, särskilt högre  upp i förvaltningshie-
rarkierna (Edström & Printz Werner 2004).  

Ur ett integrationsperspektiv är detta särskilt allvarligt. Det saknas goda 
förutsättningar för att bryta segregationsprocessen, så länge vi förhåller oss 
passiva inför vad sociologen Charles Tilly kallar den kategoriella ojämlik-
heten i organisationerna (2000). Den ojämlikhet som i storstäderna till stor 
del löper längs etniska linjer underhålls av organisationer som införlivar 
ojämlikheten och förstärker den i sitt agerande utåt. Tilly har funderat över 
huruvida de orsaker han ser som grunden till ojämlikhet mellan kategorier 
går att förändra. Han föreslår att om man skall ingripa skall man vara med-
veten om tre konsekvenser för ingripanden. För det första menar han att 
attitydförändring och fostran för tolerans förvisso kan verka i rätt riktning 
men inte kan angripa de grundläggande orsakerna till diskriminering. Orsa-
kerna definierar han som resultatet av kategoriellt organiserad exploatering 
och ett antal sätt på vilka individer kan förhålla sig till denna exploatering. 
Det andra är att om man förändrar de kategoriella skillnaderna i humanka-
pital genom utbildning till människorna som missgynnats, eller genom om-
vandling av exempelvis de utvalda storstadsområdena kommer man förvisso 
påverka ojämlikheten. Men, menar Tilly, det är inte människornas förmåga 
som har blivit bättre i det fallet. Snarare handlar en utjämning av ojämlikhe-
ten om att man förändrat möjligheternas organisering så att de blir tillgäng-
liga för fler.  För det tredje ser han arbetsplatsernas omorganisering som en 
snabb väg till stora förändringar av de ojämlika förhållandena.

 Om man bryter förbindelserna mellan inre kategorier och allmänt accepterade yttre 
kategorier minskar skillnaderna i ersättning mellan parterna på de båda sidorna om 
gränsen eller underlättar rörligheten över gränsen så bör den samlade ojämlikheten 
minska avsevärt (Tilly 2000:253).
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I den mån som Tilly har identifierat grundläggande principer för segrega-
tionen bör organisationer som ingriper starkt i områdena allvarligt ingripa 
i sig själva parallellt. Exempel på sådana ingripanden finns från några av 
stadsdelarna, men de hör till undantagen. Mångfald i den egna organisatio-
nen är som vi bedömer saken en absolut förutsättning för att nå framgång. 

Sammanfattningsvis om boendedelaktighetens organisering kan vi kon-
statera att mycken möda lagts ner på att få in de boendes synpunkter på 
utvecklingsarbetet. Samtidigt kan vi utifrån kartläggning och intervjuer slå 
fast att oklarheten om underifrånperspektivets betydelse utgjort ett hinder 
ett reellt inflytande från de boende i områdena. De boende har inte varit 
med och formulerat målen, även om de ibland uttryckt önskemål om vad 
som bör göras. De boendes roll har främst varit att bekräfta att förvaltning-
arna tänkt rätt i målformulering och planering av åtgärder. Boendes bortde-
finiering från målformuleringarna har delvis byggts på de olika tolkningarna 
av kravet på underifrånperspektiv, men också svårigheter att få de boende 
att intressera sig samt ståndpunkten att de inte kan eller vill delta. Boendes 
bristande engagemang och förtroende för förvaltning och politik kan delvis 
förstås som en effekt av den bristande interna mångfalden hos dessa.  Svå-
righeten med, eller ovilja till, att låta representativ och direkt demokrati ut-
vecklas parallellt har också bidragit till kommunernas problem att öka reellt 
inflytande från de boende. Detta har lett till oklara mandat till boende och 
deras representativitet har ifrågasatts. Deltagandet har i praktiken präglats 
av arbete med trygghet- och trivselfrågor, men inte enbart begränsats till 
dessa. Även om främst de professionella har ägnat sig åt arbetsmarknad och 
utbildning har flera boendeinitiativ i dessa frågor tagits. Generellt kan dock 
sägas att deltagandet i trygghet- och trivsel har fått stå för allmänhetens 
mobilisering, medan tjänstemännen haft att försöka angripa de stora struk-
turella frågorna på lokal nivå. 



32

DELAKTIGHETENS FRAMTID
– UTVÄRDERINGAR OCH PLANER

Kommuner, utvärderingsinstitutioner och storstadsdelegationen lis-
tar sammantaget ett hundratal publicerade utvärderingar och studier 
av storstadsarbetet. Dessa utgörs av såväl kommunala som nationella 
utvärderingar. De kommunala utvärderingarna har uppdragits åt olika 
institutioner9 av kommunerna själva, medan de nationella utgörs av statliga 
uppdrag till i första hand Integrationsverket. Några delutvärderingar har 
genomförts av andra aktörer. Det finns också fler utvärderingar som foku-
serar storstadsåtgärder, men som inte ingått i kommunernas eller statens 
ursprungliga upphandlingar med utvärderande institutioner. Kommunerna 
själva har också internt utvärderat enskilda åtgärder. 

Av de nämnda utvärderingarna och studierna som publicerats till och med 
mars 2005 har 16 utvärderingar fokuserat enbart målet om demokrati och 
delaktighet eller enbart tagit sin utgångspunkt i de boendes uppfattningar 
genom enkätundersökningar. De förstnämnda kan sägas utvärdera arbetet 
med ”underifrånperspektivet som mål”. De rapporter som bygger på en-
kätundersökningar om storstadsarbetet är en viktig del av utvärderingen 
av ”underifrånperspektivet som medel” för processens genomförande. Av 
resterande utvärderingar har ytterligare 13 i stor utsträckning ägnat sig åt de-
mokrati- och delaktighetsmålet. Exempelvis utvärderarna från Centrum för 
kulturstudier, Göteborgs universitet, har i fyra stadsdelar utvärderat ”lokal 
utveckling” vilket i Göteborg är liktydigt med de tre målområdena delaktig-
het, folkhälsa, samt trygghet och trivsel. Även utvärderingar av Södertäljes 
utvecklingsarbete fokuserar i flera rapporter utvecklingen av ett demokra-
tiskt experiment som rör hela kommunens organisation, ur olika perspektiv. 
Till dessa 29 utvärderingar skall läggas de kommunala utvärderingar som 
sammanfattar arbetet inom samtliga målområden, så kallade helhets- och/
eller slututvärderingar, och de stadsdelsövergripande sammanfattningar 
under processen som i enstaka fall förekommit. Oss veterligen kommer 
ytterligare två utvärderingar enbart ägnade åt delaktighet/underifrånper-
spektiv, från Södertälje respektive Haninge, att publiceras under 2005. I de 
utvärderingar av arbetsmarknadsåtgärder och arbete med språkutveckling vi 

9 De utvärderande institutionerna är Mångkulturellt centrum (Botkyrka), Göteborgs universitet och Chal-
mers tekniska högskola (Göteborg), Södertörns högskola (Stockholm, Södertälje, Haninge och Huddinge), 
Lunds universitet, Socialhögskolan i Lund samt Malmö högskola (Malmö), Språkforskningsinstitutet 
i Rinkeby (Stockholm på uppdrag av Södertörns högskola och kommunen), Stockholms läns landsting 
(Stockholm), Lärarhögskolan i Stockholm och Inregia (Södertälje).
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tagit del av, har diskussioner om underifrånperspektivet förekommit endast 
i liten utsträckning. Vi ser det som svårt att avgöra om detta beror på vårt 
urval10, utvärderarens uppdrag eller förvaltningarnas bristande beaktande av 
underifrånperspektiv på de enskilda målområdena. 

Ingen utvärderingsinstitution har under arbetet med Storstadssats-
ningen haft i särskilt uppdrag att studera underifrånperspektivet på 
nationell nivå. Däremot ingick det i Integrationsverkets uppdrag att 
utvärdera samtliga kommuners arbete inom alla målområden. I två andra 
studier diskuteras perspektivets betydelse för tillväxt samt kulturinsatser. 
Vi har därför valt att kort redogöra för diskussionerna om underifrånper-
spektivet i dessa, nämligen Integrationsverkets, nutek:s och Mångkul-
turellt centrums nationella studier. Därpå följer våra sammanfattningar 
av kommunala utvärderingar från samtliga storstadskommuner. 

Nationella studier 

Integrationsverket – om Storstadssatsningen. År 2000 kom Integrations-
verkets första delutvärdering av Storstadssatsningen. Genom en enkätun-
dersökning som besvarades av kommunerna ville man skapa sig en bild av 
de organisatoriska förutsättningarna för genomförandet av satsningen. I 
rapporten slås fast att kommunerna vid tiden för undersökningen bedrev ett 
omfattande förankringsarbete. Samråd uppges ha ägt rum med bl. a. statliga 
aktörer men också med lokala föreningar, organisationer och enskilda, lik-
som med företag. Däremot, menar författaren, gjordes de strategiska ställ-
ningstagandena och upprättandet av planer inom den lokala kommunala 
förvaltningen. Den lokala dialogen kom med andra ord in sent i planering-
en. Prioritering och angivande av riktlinjer har varit kommunernas privi-
legium. Här påpekar också rapportförfattaren att det på de flesta håll vuxit 
fram en stor och komplex organisation för att genomföra utvecklingsarbetet. 
”Men för att den ska främja ett lokalt deltagande, måste organisationen 
vara möjlig att förstå och överblicka och utan allvarliga interna oklarheter 
i ansvarsfördelning och mandat. Annars blir den ett hinder” (Integrations-
verket 2000:79-80). Det höjs också ett varningens finger för att de särskilda 
projektorganisationer som byggts upp för att ansvara för boendedialogen, 
skall komma att uppfattas som en motkraft till kommunernas ordinarie 
verksamhet (ibid:80). Författaren kommenterar det faktum att det saknas 
precisering av hur boendeengagemanget skall iscensättas i utvecklingsarbe-
tet. Hon frågar sig om den decentralisering som tycks vara eftersträvad är 
ett sätt att skjuta över ansvar och problem på instanser längre ner i det poli-
tiska systemet och därmed avstå från att ta itu med problemens kärna. Har 
kommunerna möjlighet att hantera den problematik som avtalens slutande 
inneburit, och är statens motprestationer tillräckliga (ibid: 81-82)?

Två år senare kom Integrationsverkets slututvärdering På rätt väg (2002b). 
Man konstaterar att arbetet med de boendes medverkan och utvecklingen 
av demokratisk delaktighet generellt präglas av experimenterande. Förfat-

10 Urvalet begränsar sig till sena utvärderingar då vi på grund av tidsmässiga omständigheter inte kunnat läsa 
igenom den totala utvärderingsskörden. Att valet fallit på sentida resultat beror på att vi sökt efter strate-
gier för framtiden.
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tarna hävdar att målen med projekten är oklara och demokratiarbetet dåligt 
förankrat. Detta anses förhindra en verklig decentralisering av makten vilket 
i sin tur hindrar lokala demokratireformer. Till sist hävdas att ingenting i 
deras undersökning tyder på att boendemedverkan faktiskt är ett absolut 
krav inom alla de målområden som omfattas av storstadssatsningen. Inte är 
de heller övertygade om att ett framgångsrikt förändringsarbete i stadsde-
larna är avhängigt invånarnas direkta engagemang i planering och styrning 
– även om sådant engagemang vore önskvärt (Integrationsverket 2002:141). 

Nutek – om tillväxt. Nutek uppmärksammar i utvärderingen av de lokala 
utvecklingsavtalens tillväxtpotential att en stor del av de åtgärder som tagits 
fram inom dessa avser att stödja demokratiutveckling samt att öka samhö-
righet och tillhörighet inom stadsdelarna och samhället i stort (2001a:16). 
Utvärderarna menar att det självklart är så att sådana åtgärder inverkar på 
det ”sociala kapitalet” och därmed också kan vara bra för den ekonomiska 
utvecklingen. Däremot saknas enligt desamma, bevis för att så är fallet. I 
deras processutvärdering av det lokala utvecklingsarbetet i Kista, Rosengård 
och Flemingsberg framkommer att åtgärder som har ett tillväxtperspektiv 
kommer främst från tjänstemän i stadsdelarna och, som i Malmös fall, ib-
land från kommuncentralt håll. Den samverkan som skett genom Boendedi-
alogen i Flemingsberg och med ”företrädare för invandrargrupper” i Malmö 
menar man har börjat bereda vägen för nya sätt att tänka i den kommunala 
förvaltningen (Nutek 2001b: 40). 

Mångkulturellt centrum – om kultur. Motsieloa m.fl. (2002) kartlade 
samtliga åtgärder inom ramen för storstadsarbetet som rymde kulturella in-
slag. Arbete med och förhållningssätt till kultur i Hyllie och Fosie i Malmö, 
liksom Skärholmen och Rågsved studerades närmare. Studien slår fast att 
kulturprojekt, genomförda med stöd från de lokala utvecklingsfonderna, var 
vad de boende lättast kunde påverka och delta i. Kulturen i storstadsarbetet 
har främst fått utrymme som medel inom andra målområden. Beroende 
på förvaltningarnas intresse för kulturfrågor eller tilltro till deras betydelse 
för områdets utveckling, sanktionerades kultursatsningar eller tonades ner 
(ibid:36). Studien ger vid handen att även om en förvaltning uttryckligen 
prioriterade arbetsmarknadsfrågor och sa sig ”arbeta väldigt litet med kul-
tur”, visade sig kultur tillmätas stor betydelse för att skapa mötesplatser för 
delaktighet (ibid:11). Samtidigt, i samma kommun, såg en annan stadsdels-
förvaltning kulturens individstärkande betydelse som så självklar att kopp-
lingen till tillväxtmålet var given, varför man också hade en uttalad ambi-
tion att styra medel från storstadssatsningen till kultursatsningar (ibid:17). 
Återigen var det den delaktighetsskapande och stärkande dimensionen av 
kulturen man framhöll. Det kompletterande erbjudandet, med betoning på 
tillväxt- och utbildningsmålen, kom samtidigt som materialinsamlingen till 
studien genomfördes. Av denna anledning var diskussionen om kulturens 
roll het, och en polarisering mellan synsätt var uppenbar. Även om kulturåt-
gärder i planerna stuvades om för att anpassas till prioriterade målområden, 
kom en hel del av delaktighetsåtgärder, i skepnad av kulturprojekt, att falla 
utanför finansieringsramarna. Författarna gör gällande att det komplette-
rande erbjudandet innebar att tjänstemännens makt ökade samtidigt som de 
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boendes möjligheter att genom kulturprojekt delta i ett demokratiskt sam-
manhang minskade (ibid 39-40). 

Delaktighet och demokratiutveckling i storstadsarbetet

Nedan återges sammanfattningar av de diskussioner och resultat som utvär-
derarna presenterat. Ambitionen är här att visa på vilka hinder och möjlig-
heter för ökat deltagande, inflytande och ökad delaktighet utvärderingarna 
påvisar. 

Hinder och möjligheter i Botkyrka. De kommuncentrala målen för demo-
kratisk delaktighet formulerades som att en majoritet av föräldrar, ung-
domar och äldre i kommunen skulle känna att de medverkar i beslut som 
berör dem. Vidare skulle minst 44% av ungdomarna i kommunen mellan 
11-19 år medverka i någon form av föreningsdrivna aktiviteter (Botkyrka 
kommun 2000a). I Botkyrkas utvärdering fokuseras Fittjas arbete särskilt 
då denna kommundel varit under utvärderarens lupp en längre tid. Hos-
seini-Kaladjahi (2002) framhåller att satsningens resultat inte vid tiden för 
helhetsutvärderingen kunde bedömas slutgiltigt då endast några år förflutit 
av satsningen. Han påpekar att målen för kommunens arbete har varit väl 
ambitiösa och oklara samt att försöken att kvantifiera mål varit för omfat-
tande. Den sistnämnda kritiken avser bristande insikt om möjligheten att 
kvantifiera vissa mål samt brist på en initial nulägesanalys vid målformule-
ringen (ibid: 118). 

1999 genomfördes en enkätundersökning i Fittja, för att undersöka ”nu-
läget” inför satsningens genomförande (Hosseini-Kaladjahi 2001). Under-
sökningen upprepades år 2003 och utvecklingen rapporterades i Satsning ger 
resultat (Hosseini-Kaladjahi 2003). Ett av de lokala målen för Fittjas demo-
kratiarbete var att öka valdeltagandet till 70% vid 2002 års kommunalval. 
Valdeltagandet ökade mellan 1998 och 2002 med 2,5 procentenheter till 
52,6%. Långt från de önskade 70% procenten alltså, men en ökning dock. 
Ökningen var kraftigast bland personer i åldersgruppen 18-24. Den äldsta 
kategorin (55-64 år) minskade dock sitt deltagande och uppgav ofta att de 
varit sjuka under valet. Hosseini-Kaladjahi formulerar hypotesen att ett 
försämrat hälsoläge kan bidra till att människor avstår från röstande (2003:
7-18). Vidare slår utvärderingen fast att ingen förändring i andelen som 
deltagit i satsningens möten hade skett, och att andelen aktiva deltagare i 
föreningslivet hade minskat. 

Bland de problem som utvärderingen av Botkyrka kommuns storstads-
arbete blottlägger betonar Hosseini-Kaladjahi ”det toppstyrda underifrån-
perspektivet” (2002:116). Både statligt och kommunalt förändringsarbete 
planeras, organiseras och genomförs på central nivå. Boendes delaktighet, 
liksom efterfrågat nytänkande, hindrades dels av det faktum att statens 
direktiv för förändringsarbetet var detaljerade, dels att det inkrävdes de-
taljerade handlingsplaner från stadsdelarna (ibid:117). Trots de svårigheter 
som det toppstyrda underifrånperspektivet burit med sig, har förvaltningen 
i Botkyrka genomfört en rad åtgärder vilka lett till fördjupad kunskap om 
boendes behov och prioriteringar. Dessutom menar utvärderaren att man 
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lyckats ge de boende bättre kunskaper om delaktighet och förändringsar-
bete. Vidare har man haft framgång i att mobilisera fler personer i både 
förändringsarbete och ordinarie verksamheter. Framför allt, menar Hos-
seini-Kaladjahi, har ett antal organisationer tillkommit och/eller utvecklats 
för framtidens demokratiarbete (ibid: 122). 

Hosseini-Kaladjahi (2002: 81-85) skriver om faktorer som verkat för-
svårande för delaktighet i de av Botkyrkas stadsdelar som varit föremål för 
Storstadssatsningen. Här skiljer han på ”frivillig delaktighet” och ”betald 
delaktighet”. När det gäller hinder för den frivilliga delaktigheten ser han på 
en nivå ”de små objektiva och subjektiva” faktorerna: matchningssvårighe-
ter mellan tjänstemäns och boendes tid, långa arbetsdagar för många småfö-
retagare, en kategori som uppges vara överrepresenterad i de berörda områ-
dena. Det finns också besvikelser som är frukten av stora förhoppningar och 
bristande uppfyllelse av löften. Men de grundläggande omständigheter som 
motverkar delaktigheten, menar Hosseini-Kaladjahi, utgörs av instabilitet 
och rörlighet, mångfald och komplexitet, bristande kunskap liksom bristan-
de överensstämmelse mellan retorik och praktik. Han menar för det för-
sta, att både den faktiska utflyttningen (som i Fittja var knappt 15% 1998) 
liksom den subjektiva instabiliteten som härrör från viljan att flytta (66% 
av de tillfrågade samma år) leder till svagare engagemang i förändringsar-
betet. Han hävdar för det andra att mångfalden i befolkningssammansätt-
ningen innebär att det finns många strategier för framtiden. Människor kan 
vara djupt engagerade, men kanske inte just i bostadsområdets utveckling. 
Vidare ser han svårigheter i att beteckna områdena som lokala samhällen. 
Områdena är mer präglade av att utgöra ”korsvägar” än vad exempelvis en 
by eller en stadsdel som ett ”china-town” är. Fler människor än vad som i 
övrigt är vanligt i svenska bostadsområden har också, genom att de flytt, ett 
mer komplicerat liv, både ekonomiskt och socialt. ”Migration och särskilt 
flyktingskap rymmer en komplexitet som inte skapas av flyktningarna själva. 
Den skapas av globala relationer som ligger utanför individens förmåga att 
påverka” (Hosseini-Kaladjahi 2002:85). För det tredje menar han att låg 
utbildning överallt är ett hot mot delaktighet och demokrati. Detta får en 
specifik betydelse för delaktighet i ett nytt land, då språkkunskaper och kun-
skaper om det nya samhället krävs. Enligt hans enkätundersökning är det de 
välutbildade som flyttar, varför nya, oftast nyanlända grupper tar deras plats 
i Fittja. Hosseini-Kaladjahi menar att avseende kunskap är bristen på jäm-
vikt mellan tjänstemän och politiker å ena sidan och invånarna å den andra 
påtaglig. ”Att dra sig undan kan vara ett sätt att försöka fly en relation som 
i praktiken anger förutsättningarna för varje minut av vardagslivet och som 
slukar all kraft och energi” (ibid:123). 

För det fjärde framhålls att de boendes förtroende för politiker minskat 
då det saknas överensstämmelse mellan retorik och praktik. Förutom kon-
sekvenserna av det toppstyrda underifrånperspektivet som nämndes ovan, 
ser han också att den hetsiga konkurrensen om bidrag inom förvaltningen 
inte lämnar utrymme för de boendes synpunkter i planeringen. Löftet till de 
boende om att få delta i planering, genomförande och beslutfattande har inte 
infriats. Oavsett om detta är frukten av en ovilja att dela makten, eller om det 
är på grund av praktiska svårigheter, står det klart att ”att organisera delak-
tighet i praktiken är inte lika lätt som att tala om den i teorin” (ibid:24).
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När det gäller hinder för boendes betalda delaktighet inverkar, förutom 
ovan nämnda hinder, den konkurrens som uppstår mellan boende och 
tjänstemän när resurser skall fördelas. Han ser att tjänstemännen med hjälp 
av flera mekanismer kan exkludera de boende från tillgång till projektme-
del. Tjänstemännen har tidigare tillgång till information och nätverksstöd 
och de har större kunskap om projektformulering. I Botkyrka har särskilt 
två mekanismer varit påtagliga; marknadsföring och resultatmanipulering. 
Med detta menar Hosseini-Kaladjahi att projekten målats upp i förskönande 
bilder, och när målen inte uppnåtts man antingen tonat ned resultat, eller 
växlat mellan olika mål för att anpassa resultaten. Projektens administration 
blir en ”integrationsindustri” som även om den gett vissa positiva resultat, 
inneburit att tjänstemän arbetat för istället för med de boende. Svårigheten 
för utvärderare att komma åt ”de verkliga resultaten” förklaras dels av me-
todologiska problem, dels av bristande resurser. Dessutom, menar han, har 
utvärderare ett intresse av att lyfta fram projektens positiva sidor, både för 
att slippa obehag och för att bevaka sin position inför nästa satsning (ibid:
124-125).

Hinder och möjligheter i Göteborg. Målen för demokrati- och delaktig-
hetsområdet i Göteborg var att medborgarnas engagemang skulle vara en 
naturlig del av all kommunal verksamhet. Förutsättningar skulle skapas för 
ett aktivt medborgarskap. Former för ökat inflytande och delaktighet skulle 
bland annat utvecklas i skola och förskola. Föräldrars engagemang för sina 
barns utveckling skulle tas till vara och elevdemokratin öka (Göteborgs stad 
2001a). Centrum för kulturstudier vid Göteborgs universitet har ansvarat 
för utvärderingen av målområdet ”lokal utveckling”. Detta målområde 
rymmer de statligt angivna målområdena trygghet och trivsel, demokratisk 
delaktighet och folkhälsa. Områdena har utvärderats vart och ett utifrån 
dessa perspektiv (Andersson 2004, Borelius 2004, Lökken 2004, Stenberg 
2004). Utvärderingarna är kvalitativa, och man uppger att man till skillnad 
från många andra utvärderingar medvetet valt att låta de boende komma till 
tals (Andersson et al 2004:187). 

Ovan nämnda stadsdelsvisa utvärderingar av delaktighet i Göteborg har 
sammanfattats i en kommunövergripande rapport (Andersson et al 2004b). 
Diskussionen, som utgår från områdesresultaten, delas in ett resonemang 
om möjligheter och begränsningar vad gäller informationen i stadsdelarna, 
och ett om vägar mot integration och delaktighet. Utvärderarna konstaterar 
att information har spridits brett med traditionella medel, liksom i dialog-
form. Dialogen uppges ha varit framgångsrik. Den breda informationen 
hade initialt brister i utformningen, men förbättrades med tiden. Vad man 
ställer sig kritisk till är att informationen i de flesta fall enbart funnits på 
svenska, varför man inte kunde nå dem som man kanske helst ville involve-
ra. Kritik riktas också mot informationens ensidiga innehåll, där endast ett 
perspektiv synliggörs. Här hänvisar författarna till diskussionen om Hjällbos 
områdestidning Mångfald Hjällbo (ibid:191). 

Dialogformen får som nämnts relativt positivt omdöme. De mötesplatser 
som skapats har sett litet olika ut, men de intervjuade boende som har varit 
i kontakt med mötesplatserna har varit mycket positiva. Mötesplatserna 
som Norra Biskopsgårdens Idépunkt, Gårdstens Hälsodisk och Agenda 
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21-kontoret i Bergsjön, har varit ett stöd i många sammanhang. Man har 
kunnat få hjälp med information, myndighetskontakter och att göra sig 
förstådd. Utvärderarna framhåller att grundbulten i detta är de personliga 
kontakterna, den språkliga kompetensen, nätverksbyggandet och flexibilitet 
i dialogen. Det faktum att det funnits kontinuitet och kunskap, liksom att 
verksamheten bedrivits i viss omfattning har gett mötesplatserna en bety-
delse som talar för att metoderna bör utvecklas vidare och nå ännu fler (ibid 
191). Dock noterar man att dialogen inte alltid varit jämbördig, utan utgått 
från ett ovanifrånperspektiv. Detta har tagit sig uttryck i att invånarna inte 
har kontroll över dagordningen eller att man inte fått tillräckligt med tid att 
ta ställning i olika frågor. Man har därmed brustit i både respekt och tillit 
till invånarna, vilket ses som en effekt av att man intagit ett bristperspektiv 
gentemot de som bor i stadsdelarna. Detta perspektiv hindrar en reell dia-
log, vilken man visat ibland har brutit samman (ibid:192). 

Även om utvärderarna förhåller sig kritiska till att man försöker åtgärda 
övergripande strukturella problem på lokal nivå, har man försökt klarlägga 
vad som trots allt genomförts i områdena. När det gäller ökad delaktighet 
(och integration) har man särskilt uppmärksammat frågor om vilka som 
deltar i utvecklingsarbetet, vilka som sätter agendan och hur representatio-
nen sett ut. Vidare frågar man sig hur utvecklingen av relationerna mellan 
tjänstemän och boende utvecklats, om man strävar efter verkligt demokra-
tiskt inflytande samt i vilken omfattning utvecklingsavtalet präglas av ett 
jämställdhetsperspektiv (ibid 192-193).

Slutsatsen är att dialogens räckvidd varit begränsad, och att en inre krets 
har skapats där engagerade personer återkommer i olika sammanhang. 
Dessa anses viktiga, men man oroar sig för att stora insatser från ett litet 
fåtal hindrar uppbyggnaden av hållbara strukturer och nätverk. I diskussio-
nen om representation i Hjällboforum framhålls att de representanter som 
sitter i forumet har svagt stöd från majoriteten av de boende vilket ger dem 
en svag ställning. För agendan svarar oftast tjänstemännen, även om man 
på olika vis försökt engagera de boende. Utvärderarna framhåller att tjäns-
temännen är anställda för att göra det de gör, varför det inte behöver vara 
fel att de också kontrollerar vad som skall göras. Å andra sidan ser de risker 
med tjänstemannadominansen. Inte heller denna bidrar till hållbara struk-
turer i det civila samhället, även om det i deras undersökning framkommer 
goda exempel på hur man ”lyckats skapa bärande länkar mellan förvaltning 
och civilsamhälle” (ibid:193-194). Vidare konstateras att det saknas ”in-
vandrarrepresentation” i ledande positioner i stadsdelarna. Man noterar att 
diskussionen om representation i förvaltningen helt saknas. Sammantaget 
har de ovan diskuterade problemen bidragit till svårigheter att organisera 
förutsättningar för delaktighet och inflytande. Utvärderarna ser inte pro-
blemen och kritiken som specifika för Göteborgs stadsdelar, utan menar att 
svårigheterna ligger områdessatsningens natur (ibid 195).

Utvärderingen av Storstadssatsningens organisering i Göteborg (Jensen 
2004) uppmärksammar de boendes sena inträde i processen. När de väl 
inträdde var det främst för att komma med synpunkter på givna förslag. 
Tjänstemän hade tolkningsföreträde och drev processen. Utvärderingen 
konstaterar att det är svårt att få fram riktiga dialoger genom arrangerade 
möten. Utskick, protokoll, följa dagordning och fastslagna mötestider tyck-
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tes stå i vägen för samtalet. Jensen frågar sig vilka organisatoriska former ett 
demokratiskt arbetssätt bör ha och hur väl boendemedverkan i vissa områ-
den rimmar med tanken om stadens politiska organisation i stadsdelsnämn-
der (ibid: 203). 

Hinder och möjligheter i Haninge. Den första av Södertörns högskolas 
utvärderingar av Haninges storstadsarbete ägnades åt att studera själva 
organisationen av arbetet (Hajighasemi:2002). Utvärderaren noterar att då 
Haninges organisation bygger på fackförvaltningar krävs att man i be-
slutsprocessen lägger vikt vid legitimitetsaspekten. Han konstaterar därför 
att Jordbroprocessen, som storstadsarbetet kallas i Jordbro, utvecklar nya 
metoder för medborgarinflytande (ibid:33). Vidare pekar han på att inte-
grationsmålet i Jordbro drivs uppifrån, och att allmänhetens delaktighet i 
åtgärdsplanen inte setts som en förutsättning för genomförandet. ”Underi-
frånperspektivet tycks istället ha initierats av funktionärer, i institutioner 
och på förvaltningar, eller av tjänstemännen själva, vilka har nära kontakt 
med kommuninvånarna och de eldsjälar som är aktiva i den kommunala 
organisationen eller i ideella föreningar” (ibid: 33). 

Enligt utvärderaren tyder resultatet på att tjänstemännen ser motver-
kandet av segregationen som en uppgift för de professionella. Hajighasemi 
menar också att underifrånperspektivet kan ställa till problem när olika 
brukargrupper konkurrerar om resurserna. Han framhåller att sådana kon-
flikter förekommit i de föreningar som blivit resultatet av mobiliseringsar-
betet. Man var i Jordbro försiktig med att ge föreningar ”okontrollerbart” 
inflytande över Jordbroprocessens reguljära verksamhet, vilket Hajighasemi 
menar att en alltför vid tolkning av underifrånperspektivet kunde ha lett till. 
Han ser inte heller att den strategin påverkat etablissemangets relationer 
till föreningarna eller frivilligorganisationerna negativt. Tvärtom uppges 
goda relationer med de mest välorganiserade grupperna ha utvecklats, vilka 
deltagit aktivt i Storstadssatsningen. Frälsningsarmén, Rädda Barnen, Röda 
Korset och Muslimska kvinnoföreningen uppges ha varit med från början 
(ibid:34). 

Vid tiden för den här rapportens författande sammanställs Haninges 
utvärdering av ”underifrånperspektivet”. Då utvärderingsresultaten ännu 
inte finns tillgängliga för oss är vi hänvisade till en utvärdering som foku-
serar den införlivningsprocess som slutfasen av det statligt finansierade 
storstadsarbetet inneburit. Här menar utvärderaren att underifrånperspek-
tivet åter satts på prov (Hajighasemi 2003:78). Man hade från förvaltnings-
håll hoppats att den tid som förflutit med satsningens aktiviteter skulle ha 
gjort Storstadssatsningen mer känd och att invånarna skulle vara villiga att 
bedöma vika åtgärder som var viktiga att ”inveckla” för framtiden. Denna 
ståndpunkt omfattades av tjänstemän nära fältet och involverade i Jordbro-
processen. De ledande tjänstemännen i Haninge hade dock inte samma upp-
fattning. Man hade från politikerna inte fått några andra uppdrag än att som 
vanligt fördela resurser och leda verksamheter utifrån den beslutade politi-
ken. Man kände inget krav på sig att vara lyhörda mot de lägre tjänstemän-
nen eller ens gentemot brukarna (ibid:78). Därmed, menar Hajighasemi, 
blev underifrånperspektivet en fråga för politikerna. Politikerna väntade på 
förslag från förvaltningarna, förvaltningarna hade inget uppdrag att ge för-
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slag som inte rymdes inom budgetramarna, varför de väntade ut varandra. 
Dessutom undrar Hajighasemi om det också kunde vara så att, då pengar för 
åtgärder fortfarande fanns kvar för år 2004, man från kommunpolitikernas 
sida ville vänta med ställningstagandet till ”invecklingen”. För att få fart 
på invecklingsprocessen lade processledaren, tillika samordnaren, fram ett 
förslag till en fyraårig införlivningsplan. Detta, menar utvärderaren, kunde 
i viss mening ses som ”underifrån”. Samordnaren har bättre kännedom än 
tjänstemän högre upp i hierarkin om vilka behov som uttrycks. Samtidigt 
ser Hajighasemi att trycket från insatsledare på fältet också kan spela roll för 
samordnarens förhållningssätt. Insatsledarna i sin tur kan ha både egenin-
tressen (av att få fortsätta arbetet) och en självständighet i sin bedömning av 
vad som behövs i stadsdelen. Utvärderaren betonar också det förhållande att 
många mellanchefer hade klart för sig vilka lyckade insatser de gärna ville 
driva vidare. Han utesluter inte att denna grupps kunskaper och strävan kan 
komma att omsättas senare, när andra medel kommer dem till del. Detta, 
menar Hajighasemi, ”betyder att det finns en inbyggd mekanism som alltid 
kommer att försvara åtgärder som uppfattas som framgångsrika eftersom de 
i sin tur kan åtgärda en del av de faktiska problem som institutionerna i sina 
dagliga verksamheter handskas med” (ibid:80-81).

Hinder och möjligheter i Huddinge. I Huddinge kom målområde ”demo-
krati, delaktighet och samverkan” att innefatta åtgärder som byggde dels 
på rekommendationer från kommunens egen undersökning bland boende, 
dels på avtalet med staten. I Flemingsberg skulle Medborgarservice inrät-
tas, mångfaldsutbildning och föreningsstöd ges, liksom samverkan öka 
genom Samverkan Flemingsberg. På Vårby gårds åtgärdslista stod stöd till 
föreningslivet, kommunikation med Vårbyborna och rådslag. I Västra Sko-
gås prioriterades Ungdomsråd och stöd till föreningslivet. Lawson (2002:
66) noterar att Huddinge tydligt fokuserade på kommunikationsproblem 
snarare än på demokratifrågan som sådan. Han menar att kommunens pro-
blembeskrivning kan tolkas som att individernas problem med delaktighet 
handlar om språksvårigheter och förvaltningens om kommunikationspro-
blem både internt och med invånarna. Lösningen, menar han vidare, söks i 
”medborgarupplysning” och deras förbättrade utbildning. För kommunens 
del prioriteras samverkanslösningar (ibid:68). 

Susanne Urban (2003) frågar sig om de dialoger som kom att utvecklas 
i Huddinge i praktiken kan bidra till legitimeringen av den kommunala 
verksamheten, och om de professionella tjänstemännen tagit tillvara bo-
endes kunskaper och erfarenheter (ibid:74). I en kvalitativ undersökning 
utvärderas ett antal insatser som har kommunikation, dialog och nätverk 
som redskap eller målsättning (ibid:20). Urban framhåller att utvärderingen 
inte fokuserat målsättningarna med delaktighetsmålen. Detta då hon ser en 
diskrepans mellan de stundtals oklara målformuleringarna, och åtgärderna, 
som trots målens oklarhet kan varit mycket lyckade. Trots denna sin håll-
ning ser Urban målformulering som en del av verksamhetens arbete och 
inriktning (ibid: 79).

Utvärderaren har undersökt vilka aktörer som ingått i kommunikationen, 
hur olika typer av kunskap överförs i insatserna och om det är en- eller två-
vägskommunikation. Vidare har hon undersökt maktfördelningen mellan 
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olika aktörer när det gäller skapandet av insatser och dialog. ”Maktfördel-
ningen mellan de olika aktörerna avgör vilken typ av kunskap som tillåts 
dominera grunden för den praktik som förs av den kommunala förvaltning-
en” slår hon fast (ibid: 74).

Vad gäller kommunikationen i insatserna ser hon både insatser med 
ömsesidig kommunikation och kunskapsutbyte liksom insatser med envägs-
kommunikation. Det fanns också insatser som stimulerade kommunika-
tion mellan et t större antal aktörer, från boende till företag och förvaltning 
liksom internt i organisationerna. De tillskapade arenorna för dialog har i 
de fall boende ingått bidragit till utökade sociala nätverk. Även för tjäns-
temännen har den ökade kommunikationen lett till att det professionella 
samarbetet underlättats då man lärt känna varandra. Insatser har också lett 
till att deltagare i olika insatser kommunicerar bättre med varandra (ibid:74-
75). Generellt vad gäller konsten att skapa arenor för inflytande och lokala 
nätverk hävdar Urban att flera lärdomar kan dras ur utvärderingen. 

För det första tar det tid. Inledningsvis kunde man ha höga förväntningar 
på konkreta resultat. Efterhand kom målsättningen att övergå till informa-
tionsutbyte. Eftersom en ambition var att kartlägga boendes behov, behov 
som tidigt kom till uttryck, riskerade det systematiska kartläggandet att över-
skuggas av konkreta åtgärder för att möta redan uppmärksammade behov. 

För det andra är det svårt att skapa arenor. Mötesformer, mötesdeltagare, 
dialogkontinuitet, diskussionernas abstraktionsnivå och tid, var alla utma-
nande faktorer.

För det tredje krävs tillit. Insatsledarens eget nätverk i området liksom 
hans/hennes förmåga att inge förtroende aktualiserades återkommande i 
utvärderingen (ibid:75). Föreningarna är en väg att nå redan aktiva, men det 
krävs att tjänstemannen som skall kanalisera synpunkter inte låter sin syn på 
hur möten skall genomföras hindra deltagande, påpekar Urban. Hon kon-
staterar också att informationsspridning bäst sker genom nätverk och mel-
lan människor engagerade i olika aktiviteter. Urban betonar också vikten av 
att det finns en samling kring dialogens målsättning, och undrar samtidigt 
över meningen med att mobilisera om ingen kanal för verkligt inflytande 
finns. Här menar hon att det krävs beslut och uppföljning för konkreta 
resultat, och att användningen av dialogen är förankrad i kommunen. Om 
syftet är att skapa sociala nätverk bör deltagarna vara på samma nivå när 
det gäller socialt kapital alternativt att det finns ett gemensamt intresse att 
samlas kring (ibid:76-77).

När storstadspengarna är slut, vad händer då med lokala boenderåden, 
frågar sig Urban. Vilket inflytande får de och hur kan de hävda sig mot de 
nya demokratiforumen (för mer om dessa se kartläggningsbilagan). Vidare 
ser hon en risk att när storstadspengarna försvinner också det utrymme där 
boendeinflytande ägt rum ”skalas bort” (ibid:77).

Urban avslutar utvärderingen med konkreta förslag för framtiden. I en 
kortversion innefattar dessa en uppmaning till kommunen att förvalta bo-
endedeltagandet, ta fram visioner tillsammans med boende, erbjuda arvode 
till föreningsrådsstyrelsemedlemmar, vidga nätverk, tillvarata nätverkarnas 
engagemang, tillsätta blandade arbetsgrupper med beslutsmandat i åtgärds-
frågor, göra en sak i taget (analys – behov – strategi – aktion – utvärdering ) 
och inte ge upp! (ibid 78-79). 
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Angående mål och målformulering framhåller Nilsson (2003), som 
genomfört fallstudier i de av Huddinges kommundelar som varit föremål 
för Storstadssatsningen, att det krävs en bättre förankring av målen för 
insatserna hos målgruppen för att skapa legitimitet (ibid:8). I de studerade 
insatserna har deltagarna inte varit delaktiga i målformuleringsprocessen, 
men i två fall har deltagarna delvis varit med och utformat verksamheten. 
När deltagarna inte kände att deras engagemang ledde till något, försvann 
intresset att delta. Exempelvis använde inte nämnden det ungdomsråd som 
bildats som remissinstans, varför ungdomarna inte såg någon mening i att 
delta. Hon tolkar det som att när deltagarnas engagemang inte konkretise-
ras i verksamheten, insatsens legitimitet går förlorad (ibid:90). 

Hinder och möjligheter i Malmö. De kommuncentrala målen för demokrati-
arbete i Malmös områden som varit föremål för Storstadssatsningen for-
mulerades som att medborgarnas delaktighet i den demokratiska processen 
skulle öka. Vidare skulle de verksamheter som drevs inom utvecklingsavtalet 
vara en förebild när det gäller medinflytande (Malmö stad 2003).

Malmös utvärdering av demokratiarbetet (Andersson et al 2003) tar fasta 
på de skilda strategier som präglat utvecklingen. Man identifierar tre fakto-
rer11 som särskilt viktiga för de vägval som gjorts i stadsdelarna. En första 
faktor, menar utvärderarna, utgörs av de skilda demografiska förutsättning-
arna i områdena. En andra grund för strategival har varit tolkningen av 
integrationsmålet, och en tredje emanerar ur synen på förhållandet mellan 
myndigheter och sociala rörelser (ibid:114-115). Samtliga stadsdelar har 
erfarenhet av tidigare satsningar, något man också ser som betydelsefullt för 
strategivalen. Om man haft goda erfarenheter av en arbetsmodell tenderar 
den att följa med in i storstadsarbetet (ibid:112). Kort om utvärderarnas 
analys av strategierna i stadsdelarna kan sägas att Fosie, som betonat tidig 
inlemning av storstadsarbetet i den reguljära organisationen, också betonat 
kontinuiteten. Man satsade på effektivt resursutnyttjande genom samarbete 
mellan lokala aktörer som organisationer, förvaltningar och boendegrupper. 
Genom investeringar i fysiska förutsättningar visar man att storstadsarbetet 
bara är en av ”projektsatsningarna” som ingår i en långsiktig plan för stads-
delens utveckling. Initiativen skall komma från de boende, vilket utvärde-
rarna sluter sig till har lett till ett alltför passivt förhållningssätt: man kom 
helt enkelt inte i kontakt med andra än de redan engagerade (ibid:114).

Hyllies strategi, som gått ut på att nå de större invandrargrupperna ge-
nom ”integrerare”, har genererat nya arbetssätt. Modellen man arbetat efter 
har en logik där man först stärker de etniska nätverken och i en andra fas 
uppmuntrar samverkan nätverken emellan. I mobiliseringsarbetet har också 
behovsinventering skett och man har utifrån dessa ”skräddarsytt” insatser, 
främst inom de prioriterade arbets- och utbildningsområdena. Integrerarna 
ses som nyckelaktörer även inom andra målområden än demokratiutveck-
ling, då de också varit aktiva inom skola, vuxenutbildning och auc12 (ibid: 
114). 

11 Utvärderarna använder inte termen faktorer, detta är vår tolkning av deras diskussion.
12 Förkortningen står för ”Arbets- och utvecklingscentra”  och är Malmös satsning på samverkan mellan 

arbetsförmedling, försäkringskassa och kommunen (Bevelander et al 2003). 
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I Rosengård har både förlängning av koncept från tidigare utvecklings-
arbete liksom förnyelse utgjort grunderna för arbetet. Dock, menar ut-
värderarna, ser man inte som i de andra stadsdelarna en tydlig linje. Man 
tycker sig se en koppling mellan satsningens fragmentariska uttryck och den 
organisation för arbetet man valt. Organisationen har inneburit svårigheter 
med samordning, beslutskraft och kontinuitet under den ansvariga stads-
delsledningen. Nytänkande inom det lokala utvecklingsarbetet har enligt 
utvärderarna inte betonats (ibid: 114).

Den geografiskt utspridda och befolkningsmässigt heterogena stadsdelen 
Södra Innerstaden satsade på flera mötesplatser och bemanning av dessa 
för att möta lokala behov. Samverkan, samarbete, aktivt uppsökande och 
länkande har präglat stadsdelens utvecklingsarbete. Utvärderingen betonar 
att man valt att bygga upp verksamheter och insatser kring upptäckta och 
uttryckta behov och intressen. Man arbetade förvisso med 15 ”socialt kom-
petenta personer av olika etniskt ursprung” men arbetade inte mot någon 
särskild etnisk grupp (ibid:115).

Om resultaten av valda strategier skriver utvärderarna att det finns stora 
svårigheter att mäta och värdera demokratiarbete och integrationsprocesser. 
Man kan sluta sig till att målen inte uppnåddes, menar de, samtidigt som 
flera framsteg har gjorts. Bland dessa nämns en ny svenskundervisnings-
metod, nya sätt att skapa inflytande, projekt som lett till samverkan mellan 
tidigare slutna grupper, barn som klarar sig bättre i skolan liksom att män-
niskor känner mer gemenskap med varandra och engagerar sig i sin närmiljö 
(ibid:116).

Utvärderarna menar att professionellt ”linkwork” ofta är framgångs-
rikt om det är kraftfullt och genomfört ”med empati” och hänsynstagande 
till lokala förutsättningar. Hinder för dialog kan ligga i allt för stort fokus 
läggs på lokala boendeeliter eller starka grupperingar. Dessa kan utgöra en 
resurs, men hindrar om de ser interaktion med andra som ett hot mot den 
trygghet som gruppen utgör. Med hänvisning till Michael Walzer resonerar 
utvärderarna å andra sidan som så att trygghet och homogenitet kan vara 
en förutsättning för att utbyte skall komma till stånd (ibid:121), en modell 
som vi tycker oss se att Hyllie haft som förebild. Trots att man ser fördelen 
med starka nätverk, framhålls ändå stimulansen av svaga nätverk som något 
ur integrationssynpunkt mer eftersträvansvärt (ibid:122). Författarna listar 
utifrån utvärderingen hinder och möjligheter vad gäller boendedialog och 
linkwork för främjandet av integrationsarbetet. Som hindrande faktorer ser de 
ensidig satsning på etablerade föreningar och organisationer, en ovilja att i 
praktiken bejaka ett mångkulturellt förhållningssätt, satsningar på projekt 
där länkar saknas till målgruppen, alltför passivt förhållningssätt, ovilja att 
delegera beslutsutrymme till anställda i projekt, otrygga anställningar och 
organisationsförhållanden liksom oklar uppfattning bland anställda om 
såväl mål som medel för integrationssträvandena.

De framgångsfaktorer man framhäver är en arbetsledning som har för-
måga att förmedla förståelse för mål och medel för integration, inbördes 
samordnade och i organisationen inlemmade satsningar, satsningarnas 
tillvaratagande av målgruppens resurser, stark linkworking med stort hand-
lingsutrymme, satsningar på hjälp till självhjälpsprojekt, samarbete med 
bostadsförvaltare om dessa har förtroendefulla relationer med de boende, 
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aktivt kontaktsökande från projekten mot målgrupperna, stor social, språk-
lig och kulturell kompetens bland medarbetarna, varierad etnisk samman-
sättning av medarbetarna i projekten, rekrytering av medarbetare med kon-
taktnät i målgrupperna samt projektlokaler i målgruppernas fysiska närhet 
(ibid:123). 

Bevelander et al (2003:99-100) uppmärksammar i utvärderingen av auc 
hur frågan om underifrånperspektivet beaktas i de fyra stadsdelarnas centra. 
De ser att underifrånperspektivet i handläggningen påverkas av både det 
utifrån kommande kravet om individfokusering, men också av hur många 
klienter man har och vilka ”sociala” traditioner som finns i förvaltningarna. 
De sociala traditionerna spelar roll för tolkningen av vad som är ett underi-
frånperspektiv. Har man historiskt sett klienterna som offer så tolkas underi-
frånperspektivet som att det handlar om ett sökande efter individens innebo-
ende resurser. En sådan syn omsätts också (om man saknar konkurrens från 
andra aktörer) av handläggarna i form av socialt omhändertagande. De auc:
n som har liten ”klientstock” (eller där andra aktörer konkurrerar om de 
goda resultaten) tolkar underifrånperspektivet som att kunden och inte auc 
är ansvarig för sin utveckling - man ”tror på den sökande”. Förhållningssättet 
till underifrånperspektivet förhandlas därmed fram som en del av den orga-
nisatoriska identiteten i varje enskilt auc och får där betydelse för handläg-
garnas gemensamma förhållningssätt gentemot klienterna (ibid:100). 

Hinder och möjligheter i Stockholm. Lawson (2003) har utvärderat mål-
området demokrati och delaktighet i Stockholm. Förutom att undersöka 
problem och möjligheter i genomförandet av åtgärderna, har utvärderingen 
också varit målorienterad. Har insatserna uppnått syftet att stärka det de-
mokratiska deltagandet? Här har han studerat valresultat, boendes kontakt 
med politiker, deras intresse och faktiska försök att påverka samt boendes 
bedömning av de egna möjligheterna att påverka. Han har också studerat 
boendes intresse av att delta i satsningarna respektive motiv för att inte 
delta (ibid:66). De studerade insatserna uppges vara fördelade i två katego-
rier där den ena är upplysnings- och utbildningsinsatser, och den andra är 
insatser som syftar till att stärka det lokala sociala kapitalet.

Målet att höja valdeltagandet i kommunvalet 2002 uppfylldes delvis. Tre 
av Stockholms fem ”storstadsstadsdelar” såg dock valdeltagandet sjunka, 
men inte alls i samma omfattning som vid föregående val. Rinkeby var den 
stadsdel som höjde mest med sina 2,2 procentenheter. Lawson menar ök-
ningen kan ses som marginell, men vid en närmare studie av distrikten ser 
han att vissa, vid tidigare val kraftiga fall, har stannat av (ibid:53). Dock frå-
gar sig Lawson hur det kan komma sig att Storstadssatsningen gav utrymme 
för mobilisering i två stadsdelar, Rinkeby och Husby, och demobilisering i 
Rågsved, Tensta och Skärholmen. Han slår fast att valresultaten samvarie-
rar med resultaten från Stockholms utrednings- och statistikkontor (usk), 
där man uppmätt nedgång i politisk aktivitet i de stadsdelar vars valdelta-
gande sjönk (ibid 54). I de stadsdelar som visar ökat valdeltagande kopplas 
de positiva resultaten till det uppmätt goda politiska självförtroendet. I de 
stadsdelar som försämrat valdeltagandet ser Lawson en koppling till den 
bristande framtidstron som mätningen uppvisat. Bunar (2004:86) skriver 
i sin utvärdering av Stockholms storstadsarbete att forskning pekar på att 
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invånarna i ”utsatta områden” aktivt väljer att inte rösta, eftersom man inte 
ser sina intressen företrädda. Det är, menar han, därmed omöjligt att höja 
valdeltagandet i områdena genom ensidigt arbete med ”demokratiupplys-
ningsprojekt” med immigranterna i förorten som klienter, det är inte där 
problemets kärna finns. Problemet kärna utgörs i stället av de mekanismer 
som upprätthåller och skapar alieneringen från de samhälleliga normer, reg-
ler, förväntningar och system som styr svenskt politiskt liv.

Förutom studien av valdeltagande och politisk aktivitet har Lawson 
(2003) närmare studerat tio insatser inom målområdet demokrati och 
delaktighet. Han betonar att även om det funnits problem med både sam-
verkan och underifrånperspektivet, ser han lärprocesser och införlivande av 
insatser som positiva. Lawson tillhandahåller insatsspecifika förslag för fort-
satt utveckling och förbättring. Eftersom det inte finns utrymme här för att 
beskriva samtliga insatser görs ett axplock av generellt intressanta slutsatser:

Att genom en sökkonferens ta in de boendes idéer och synpunkter i Ten-
sta var för deltagarna en positiv erfarenhet, men Lawson betonar att den 
aldrig följdes upp. En återkoppling hade visat att man tog människorna på 
allvar. Angående det aktiva föreningslivet i Rinkeby, vilka också varit aktiva 
i att ansöka om medel från utvecklingsfonderna, föreslår Lawson att förvalt-
ningen beställer ”integrationstjänster” från föreningarna, som komplement 
till offentliga insatser. Han framhåller vidare att erfarenheterna från Råg-
sveds försök med öppna möten återigen visat hur svårt det är att få folk att 
komma till sådana. Statsvetenskaplig forskning visar att politiskt deltagande 
samvarierar med socioekonomiska resurser, tillgång till tid och upplevelse av 
meningsfullhet. ”Brist på det ena medför knapphet av det andra” (ibid:69). 
Lawson föreslår att man kallar in dem som verkligen brinner för frågorna 
eller kan tänkas ha åsikter om dem. Detta talar för bildande av grupper där 
var och en arbetar med sin sak. Vidare föreslår han att mötena flyttas till 
dagtid och att man ersätter deltagarna för förlorad inkomst (ibid:69). 

I den sammanfattande utvärderingen av Stockholms storstadsarbete 
redogörs för stadsdelarnas demokratiutvecklingsarbete utifrån Lawsons 
utvärdering (Bunar 2004). I Bunars stadsdelsvisa presentation diskuteras 
resultaten. När det gäller Rågsved framhåller han att Samverkansgruppen 
skulle utgöra stadsdelens främsta delaktighetsinsats. De främsta hindren för 
att gruppen skulle spela roll för boendes deltagande, var, enligt ansvariga 
tjänstemän, relationen mellan gruppen och ordinarie verksamhet, samver-
kan mellan organisationer och förvaltningsenheter liksom samarbete med 
boende. Polisen och landstinget hade avböjt samarbete. Här menar Bunar 
att Rågsveds problem med relationer mellan olika aktörer återigen gjort sig 
påminda (ibid:41). 

Skärholmens främsta insats inom målområdet var Skärholmsportalen/
Medborgarnätet. Utvärderingen ger vid handen att den fungerat bra och 
att såväl samverkande myndigheter som boende är nöjda. Bunar ifrågasät-
ter dock om det var sådana projekt som delaktighets-medel skulle gå till. I 
Skärholmens fall hade man tidigare och i ett annat sammanhang sökt, men 
fått avslag, för medel till att utveckla en portal för lättillgänglig information. 
Åtgärden är numera, som ett gott komplement till Medborgarkontoret, in-
förlivad i ordinarie verksamhet. Han menar att portalen borde ha setts som 
del av den ordinarie infrastrukturen, som de lokala politikerna, ”om de är 
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så intresserade av att medborgarna kan nå dem”, borde finansiera på annat 
sätt. Storstadspengarna kunde, menar utvärderaren, istället exempelvis ha 
ägnats att få till stånd en dialog om stadsdelens utveckling med de boende. 
Han sluter sig till att staddelen inte förmått ändra utvecklingen in någon 
större utsträckning, liksom den saknat tydlighet i ambition och riktning 
(ibid:61).

I Tensta uppmärksammas det positiva med att sökkonferenserna genom-
förts och att en utbildning i interkulturell kommunikation (utbildning för 
linkworkers) hållits. 

Husby, som inte hade något särskilt målområde för demokratisk delaktig-
het, uppges ha satsat mest av alla tjugofyra stadsdelar på kultur och fritid. 
Totalt 16 miljoner kronor har gått till främst ungdomars kultur- och idrotts-
aktiviteter. Bland dessa insatser fanns 16 med koppling till demokrati och 
delaktighet och som enligt utvärderaren väl uppfyllde sina mål (Lawson 
2003:54). Bunar noterar dock att trots att man inte hade demokratiutveck-
ling som särskilt målområde, detta område ändå dök upp i olika samman-
hang under åren. Mötesplats Kista beskrivs som den tydligaste insatsen för 
mötesplatser, medan den tydligaste demokratiinsatsen utgörs av ”Demo-
krati för äldre kurder” (Bunar 2004:104).

I Rinkeby framhålls arbetet med de målområdesvis inrättade utvecklings-
fonderna som det strategiskt mest genomarbetade exemplet av fondhante-
ring. Målområdet för demokratiutveckling delades med ”tillgång till kultur 
och fritid” och en stor mängd ansökningar kom från etniska föreningar till 
utvecklingsfonden som kopplats till målområdet. Ansökningarna rörde i 
stor utsträckning föreningsdrivna insatser som syftade till att sprida demo-
krati- och föreningskunskap. Bunar menar att kravet på boendedelaktighet 
och underifrånperspektiv här har tillgodosetts, men han undrar vad utvärde-
rare och tjänstemän känner till om projekten, varpå han efterfrågar uppfölj-
ningsverktyg (ibid:126). 

Bunar formulerar tankar om tre typer av engagemang. Det direkta enga-
gemanget bärs upp av några få engagerade från olika grupper som deltar i 
det mesta och vilkas legitimitet som representanter kan ifrågasättas. Det in-
direkta engagemanget bärs upp av de många som är delaktiga i olika etniska 
föreningar. Den sista typen kallar han ”det passiva engagemanget”. Detta 
med anledning av att han har svårt att förstå hur valdeltagandet kan vara så 
lågt, samtidigt som människorna som bor i stadsdelen i stor utsträckning 
flytt sina hemländer på grund av svårigheter att utöva politisk aktivitet. 
Med hänvisning till statsvetaren Magnus Dahlstedts resonemang om del-
tagandets villkor i Rinkeby, skulle detta passiva engagemang karakterisera 
dem som upplever att de saknar möjlighet till inflytande då deras frågor 
inte finns företrädda. De väljer helt enkelt att avstå från att rösta (ibid:127). 
Bunar råder avslutningsvis de ansvariga att fundera på hur Rinkebybornas 
engagemang skall kanaliseras till valurnorna och förvaltningens besluts-
strukturer. 

Sammanfattningsvis om underifrånperspektivet menar Bunar att före-
ställningen om vad det skall innehålla varit oklar. Han framhåller att det 
saknas instrument för att bedöma när underifrånperspektivet fått genom-
slag i processen. Olika former för boendes delaktighet och inflytande har 
prövats med varierande framgång, men konsensus råder om slutsatsen att 
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det enbart var ett fåtal och samma personer som deltog i dessa arrange-
mang. Dessutom, arrangemangen till trots, har insatserna för det mesta varit 
produkter som tjänstemännen skapat, drivit och lagt ner eller implementerat. 
Vidare hävdar Bunar att ansökningarna till utvecklingsfonderna föranleder 
en diskussion om tydligheten i fondernas ambition. Han tycker sig se ett 
mönster där föreningarna missuppfattat vad fonderna skulle användas till. 
Förutom tydligare riktlinjer och uppföljning föreslår han en för ändamålet 
intensifierad dialog med medborgarna och intressegruppernas representan-
ter om hur invånarnas röster i framtiden skall stärkas (ibid:146). 

Bunar (ibid:132) är tydlig med att utvärderingen visar att ”den låga som 
kallades lua” har slocknat. Hela ”grytan” som innehöll storstadskoket 
flyttades över till den kommunala eldstaden (med de kommunalt finansie-
rade satsningarna Stadsdelsförnyelsen och Kompetensfonden) för att koka 
upp igen. Han menar att hans material också pekar mot att de borgerliga 
politikerna förhållit sig passiva och ointresserade eftersom satsningen var 
ett socialdemokratiskt initiativ där man också hade synpunkter på form och 
innehåll (ibid:139-140).

Hinder och möjligheter i Södertälje. Det kommuncentrala målet för Sö-
dertäljes arbete med demokratiutveckling var att öka delaktigheten och det 
demokratiska deltagandet. Lindströms (2004) utvärdering fokuserar hur 
Södertälje kommun förhållit sig till de statliga direktiven om underifrånper-
spektiv, processtänkande och de boendes delaktighet samt de konsekven-
ser detta fått för aktörerna i arbetet (ibid:7). Bakgrunden beskrivs som att 
kommunen i tidigare åtgärdsprogram fått kritik för bristande lyhördhet för 
boendes önskemål i bostadsområdena. Detta till trots upplevde tjänstemän-
nen att kraven på underifrånperspektiv och långsiktighet ställde dem inför 
en helt ny situation som de inte tyckte sig ha vare sig kunskap eller erfaren-
het av (ibid:25). 

Utvärderingen beskriver de fyra perioder som präglat Södertäljes arbete. 
Från entusiasm och förväntningar, via turbulens och missnöje vidare till 
centralisering och slutligen försök till tydligare rollfördelning. Perioderna, 
som var och en varade i drygt ett år, beskrivs ingående i rapporten (ibid:25-
36). Den stora omorganisationen som genomfördes hösten 2000, innebar 
att man frångick kommundelsnämnder och i stället genomgående införde 
facknämnder. I sin sammanfattning av studien slår Lindström fast att denna 
omorganisation, genomförd tre och ett halvt år före rapportens författande, 
fortfarande ständigt fördes på tal och uppfattades som den stora bromsklos-
sen när det gällde implementering av arbetssätt och insatser. 

Den första perioden rymde entusiasm, vilken var mest påtagligt i kom-
mundelarna. Processledare och kommundelsnämnder åstadkom ett gott 
samverkansklimat som spred sig till de boende, föreningar och församlingar. 
Särskilt i Ronna och Geneta fanns stora förhoppningar. Både Fornhöjden 
och Hovsjö hade sedan tidigare former för boendeorganisering, men för 
Ronna och Geneta innebar satsningen att det skapades nätverk för inflytan-
de och med detta en känsla av ”nyskapande”. Lindström menar att omorga-
niseringen hösten 2000 omkullkastade delaktighetskänslan (ibid:40). 

Personalförändringar följde i omorganiseringens spår, och oklarheter om 
vem som skulle besluta om vad som en konsekvens av dessa. Lindström 
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beskriver en organisatorisk röra som inte kunde erbjuda rätt förutsättningar 
för den samverkan som krävdes. Så småningom tog kommunens näringslivs-
chef över ansvaret för Storstadssatsningen. ”Det blev ett tydligare ledarskap 
och det blev lugnare i boenderåden samtidigt som storstadsarbetet i större 
utsträckning drevs ur ett kortsiktigt perspektiv, det vill säga mer som ett 
projekt” (ibid:42). Ekonomiska bekymmer föranledde åtstramningar, vilket 
fick konsekvenser genom personalförändringar. Här ser Lindström svaghe-
ter i både statlig och kommunal planering av Storstadssatsningen. Man vis-
ste i kommunen inte hur man skulle förhålla sig till ledorden långsiktighet, 
samverkan och delaktighet varför de initialt fick olika tolkningar. Därefter 
menar Lindström att det ”svajat hela tiden” (ibid:43). I en jämförelse mel-
lan period ett och fyra menar Lindström att av de storslagna visionerna om 
underifrånperspektiv och boendemedverkan ”bidde en tumme” (ibid:46). 

Karlsson (2003) har studerat boenderåden i stadsdelarna närmare. Hon 
ser två modeller för utveckling och organisering av råden, där Fornhöjden 
representerar en korporativt orienterad modell, medan Geneta, Ronna och 
Hovsjös varianter är mer brukarinriktade utan selektering, det räcker att 
vara boende. I Fornhöjden krävdes medlemskap i hyresgästförening eller 
bostadsrättsförening för att kunna utses som representant. (ibid:26-27). 
Även när det gäller prioriteringar av målområden skilde sig råden åt längs 
samma linje. Fornhöjden hade främst fokuserat trygghet och trivsel, medan 
de övriga även intresserat sig för utbildning, folkhälsa, sysselsättning m.m. 
Det fanns också skillnader mellan Fornhöjden och de övriga i fråga om när 
i processen rådet hade inflytande. I Fornhöjden begränsades inflytandet till 
problemformuleringsfasen, medan övriga råd hade ambitioner även för ge-
nomförandefasen. I samband med oron kring ovan nämnda omorganisering 
kom rådens legitimitet att ifrågasättas. Fornhöjdens representation antogs 
vara legitim då deltagarna representerade organisationer som i sin tur sågs 
som legitima. 

Kommunstyrelsen beslutade januari 2002 att betrakta råden som kommu-
nens organ för samverkan mellan boende och lokala aktörer. Några månader 
senare genomfördes det partiopolitiska personvalet till råden i Geneta, Ron-
na och Hovsjö. Rösträttsåldern sänktes till 16 år och en informationskampanj 
och nomineringsperiod följde (ibid 30-31). Röstdeltagandet uppges ha varit 
mellan 9-10%. Karlsson konstaterar att råden i Ronna, Geneta och Hovsjö 
kom att ha en viss överrepresentation av den assyrisk/syrianska gruppen, 
medan det i Fornhöjden blev en överrepresentation av personer med svensk 
bakgrund. Könsfördelningen var tillfredsställande i Hovsjö och Ronna, men 
inte i Fornhöjden och Geneta, där kvinnor var överrepresenterade i Fornhöj-
den, medan det omvända gällde i Geneta. Rådens befogenheter var:

Råden ska inom ramen för storstadssatsningen utgöra ett rådgivande organ för 
alla insatser som på något sätt berör bostadsområdena. Råden ska inom ramen för 
storstadssatsningen ha förslagsrätt till kommunstyrelsen och facknämnder. Inom 
vissa områden (trygghet/trivsel) har den ansvariga tjänstemannen befogenhet att 
fatta beslut, dock under förutsättning av rådets styrkande. Vid oenighet mellan 
rådet och den ansvariga tjänstemannen vidarebefordras frågan till kommunstyrelsen 
(ibid:37)
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Vid tiden för Karlssons utvärdering ägnade sig samtliga råd främst åt 
trygghet och trivsel. Samtliga råd hade tillsammans med processledare eller 
ansvarig tjänsteman villkorad delegation för trygghets- och trivselfonden. 
Missnöje uttrycktes gällande samarbetet med kommunen, politiker och 
vissa facknämnder. Råden upplevde inte heller att de sågs som remissistan-
ser (ibid:49). Utvärderaren hävdar att det var svårt att engagera de boende 
i rådsarbetet. I Fornhöjden var det svårt att nå ungdomar och ”de etniska 
grupperna”, Bristande deltagande i hyresgäst- och bostadsrättsföreningarna 
utgjorde också ett problem. I Ronna och Hovsjö upplevde vissa rådsmedlem-
mar att de hade bristande kontakt med de boende. I Geneta fanns liknande 
problem, men rådet uppgav dock att de hade god kontakt med föreningarna 
och invånarna tack vare att de själva varit verksamma i dessa, liksom att de 
bott länge i området (ibid:55). 

I rapporten presenteras en sammanställning över för- och motargument, 
byggd på politikers synpunkter. De som är för personvalsmodellen uppger 
bland annat att det är fostrande med röstningsförfarande och att modellen 
prioriterar engagemang framför representativitet. Motargumenten betonar 
de involverades olika ekonomiska och sociala förutsättningarna, avsaknad 
av värderingar att förhålla sig till vid röstning och lågt röstdeltagande. För 
Fornhöjdsmodellen restes argument som att den medförde bredare represen-
tation och förankring, samt gav förutsättning för återväxt och nätverkssam-
verkan. Motargumenten var att det inte fanns garanti för bredare represen-
tativitet, att det var ett litet fåtal personer som ständigt återkom, och att den 
saknade ”skola för röstningsförfarande” (ibid: 56)

Hajighasemi (under utgivning) skriver att ovissheten om rådens funktion 
och inre splittringar gjorde att de även efter valet kom att utsättas för kritik. 
”Boenderåden saknade i praktiken den legitimitet som krävdes för att detta 
demokratiska experiment skulle kunna bemästra utmaningen från de redan 
befintliga demokratiska institutionerna” (ibid). Hösten 2003 beslutades att 
boenderåden skulle fortsätta att verka fram till sista juni 2004 och därefter 
avvecklas som associerade till kommunstyrelsen i funktionen som represen-
tanter för de boende. Inga nya val skulle hållas. Om det fanns en potential 
för inflytande från de boende skulle råden kunna fortsätta, om inte skulle 
inte tjänstemännens initiativ ersätta de frivilligas (ibid). 

Vi avslutar återgivningen av utvärderingen av boenderåden med att lyfta 
fram Hajighasemis uppmärksammande av rådens och experimentets bety-
delse för minoriteters inträde i politiken. Han menar att processen fått det 
politiska etablissemanget att bli mer lyhört för de nya sociala gruppernas 
växande krav på inträde i den beslutande sfären. Minoriteterna hade tidigare 
en marginell representation både i politiken och i förvaltningen. Hajigha-
semi hävdar att det inte bara var så att partierna visade mindre intresse för 
att värva medlemmar från minoriteter, det var också så att assyrier/syrianer 
haft en tendens att distansera sig från storsamhället. Särskilt aktörer som 
stod nära de religiösa sammanslutningarna såg inträdet i svenska institutio-
ner som ett hot mot den egna sammanhållningen. Men vändningen av den 
trenden kom vid valet 1998 då assyrier/syrianer fanns på olika partiers listor, 
och idag finns gruppen väl representerad i politiken, främst inom socialde-
mokratin och vänsterpartiet. Hajighasemi vill inte dra för stora växlar på 
en sammankoppling mellan boenderåden och det ökade politiska intresset, 
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men hans intervjumaterial visar att det spelat roll för fleras inträde. ”Rådet 
var för många steget ut” (ibid:84).

Generellt identifierade hinder och möjligheter

Vid läsningen av utvärderingarna framhåller de flesta problemet med mål-
sättningen att åtgärda strukturella problem på lokal nivå, något som utvär-
derarna från Centrum för kulturstudier betecknar som Storstadssatsningens 
moment 22 (Andersson et al 2004). Trots detta har utvärderarna haft att 
titta på vad som ändå genomförts och vad det lett till. Sammantaget, utifrån 
ovan återgivna utvärderingsresultat, framträder ett mönster som återkom-
mer i de flesta kommuner. På framgångssidan redovisas (i de fall man up-
pehållit sig vid valdeltagande) att väljarblödning bromsats eller till och med 
vänts. Det framhålls generellt att arbetet med att öka den demokratiska del-
aktigheten har haft betydelse för förvaltningars och boendes kunskaper om 
utvecklingsarbete. Vidare syns positiva resultat avseende storleken på och 
mängden samt betydelsen av nätverk, föreningar och mötesplatser. Bland 
möjligheter för framtiden har också framhållits de organisationer för delta-
gande som formerats, och man betonar för kommunerna vilken betydelse 
detta kan ha för framtiden. Släpp dem inte, se dem som en investering för 
framtiden! säger man. I de fall man stött föreningar med kunskapsstöd har 
man sett ökad aktivitet och önskar att verksamheten skall fortsätta storstad-
spengar förutan. Nya arbetssätt har prövats och man har införlivat en del av 
dem i reguljär kommunal verksamhet. En viktig framgångsfaktor som lyfts 
är den om ledningens förmåga att skapa förståelse för integrationssträvande-
nas mål och medel. 

Listan över identifierade hinder är också lång, och dessvärre handlar kriti-
ken i mångt och mycket om att man angriper symtomen, men missar pro-
blemens kärna. Bortsett från problemet med Storstadssatsningens moment 
22 och att kravet på underifrånperspektiv kommer uppifrån, så finns också i 
nämnder och förvaltning en tröghet som inte enbart kan skyllas på faktorer 
som att ”förändringsarbete tar tid och är svårt”. Det finns ett mönster där 
begrepp som ”konkurrens om medel” och ”bristande maktdelning” åter-
kommer. I konkurrensen om medel ”vinner” alltid förvaltningarna. Genom-
gående hävdar utvärderarna att åtgärdsplanerna är tjänstemannaprodukter, 
och de planerande tjänstemännen har oftast saknat nätverk i stadsdelarna. 
Med anledning av den utvecklingen har flera utvärderare lyft frågan om hur 
representationen bland de anställda i kommunal förvaltning ser ut. I vissa 
fall har utvecklingsarbetet lett till att den bristande mångfalden uppmärk-
sammats och att man anställt personer som kan fungera som länkar till en 
befolkning man inte förstår sig på. När det gäller frågan om att dela makt 
tycks den oftast ha blivit en ”icke-fråga”. De många exemplen från utvärde-
ringarna av olika forum för delaktighet visar gång på gång att betydelsen av 
underifrånperspektiv och ökat deltagande främst har handlat om att legiti-
mera statens, och i förlängningen, kommunens planer för förändring. 

Skälen till att boenderåd eller föreningsråd fått problem, eller aldrig ens 
uppstått, tycks enligt utvärderingarna handla om de grundläggande diskus-
sionerna om mandat, representation och legitimitet. Flera av utvärderarna 
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noterar att man från förvaltningens sida inte velat lämna ifrån sig dagord-
ningen och det har generellt varit oklart vilket mandat forumen skulle ha. 
Forumen i sin tur har drabbats av avhopp då man inte sett konkreta resultat 
av den egna medverkan. 

Oavsett hur råden har varit organiserade har de kritiserats för bristande 
representation. Äldre ”svenska” män eller etniskt organiserade förenings- el-
ler nätverksmänniskor misstänkliggörs i förvaltning och nämnder – drivs de 
inte främst av egenintresse? Också flera utvärderare är kritiska till represen-
tationen. De trots allt ganska få engagerade som samverkat med processle-
dare i råd eller regelbundna möten har haft svårt att ”förankra bakåt” vilket 
tolkats som att de knappast kan ses som företrädare för andra boende. Flera 
förslag för att förbättra representativiteten och därmed legitimiteten hos 
råden har givits från utvärderarna. Förslagen är inte helt olika de lösningar 
som ”folkrörelsemodellen” bygger på, med mindre råd som får inflytande 
över vilka som skall representera dem. Andra förslag bygger på tanken om 
fler mindre mötesformer där kandidater förankras. Andra utvecklingsförslag 
när det gäller arenor för inflytande är att satsa på mindre och jämlikare fora 
där man sysslar med sakfrågor, gärna arvoderat på dagtid.

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

En grov sammanfattning av utvärderarnas uppmaningar skulle kunna 
lyda: kanalisera det engagemang som finns, och leta det där det inte syns. 
Föreningarna uppfattas som oundgängliga aktörer som till och med i vissa 
fall anses kunna användas för ”integrationstjänster”. Olika forum för infly-
tande skall heller inte underskattas, de framhålls som ett möjligt första steg 
mot inträde i det politiska etablissemanget. Behovet av tydligare mål för del-
aktigheten och ett mer systematiskt arbete har också framhållits.

På några få punkter har utvärderarna kommit fram till olika slutsatser. I 
det första fallet handlar det om effekten av kraftfullt linkworking. Mycket 
beröm har givits åt de stadsdelar som har satsat på detta. En utvärderare har 
dock noterat att nätverkens hållbarhet tenderat att försämras när initiativet 
varit förvaltningens och nätverket blivit konstlat. Där har man förordat ett 
visst mått av passivitet för att vänta in boendeinitiativ. Denna hållning har 
i en annan stadsdel kritiserats starkt av andra utvärderare. Hanteringen av 
utvecklingsfonderna är också ett fråga där meningarna går isär. Där en ut-
värderare framhåller fördelen med generösa bedömningskriterier, något som 
gynnar de mest marginaliserade, ser en annan behov av att klargöra fonder-
nas syfte bättre. 

Till sist bör också utvärderarnas egna problem med utvärderingsarbe-
tet belysas något. Flera har framhållit delaktighetsmålens oklarhet som ett 
grundläggande hinder för att avgöra graden av måluppfyllelse. Detta torde 
kunna förklara den lilla uppmärksamhet som ägnats sådan analys, medan 
desto större intresse har ägnats olika modeller för delaktighet i utvecklings-
arbetet. Åtgärdernas volym och det faktum att de ofta haft koppling till 
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utvecklingsfonder har också gjort att man saknat kunskaper om ”projektens 
verkliga utfall”. Utvärderares ovilja att utsätta sig för obehagliga situatio-
ner, liksom hans/hennes ambitioner att få nya uppdrag kan också bidra till 
utvärderingars alltför positiva resultat. Vi skulle vilja hävda att detta inte är 
fallet när det gäller den samlade utvärderingen av demokratiutveckling och 
underifrånperspektiv i Storstadssatsningen. 

Utvärdering och återföring

I vår intervjustudie har vi intresserat oss för om utvärderingen haft betydel-
se för hur kommunernas arbete utvecklats. Två av processledarna uppger att 
utvärderingarna har varit ett viktigt verktyg, för en till och med det viktigas-
te, för påverkan under processen. En av dem berättar att hon uppmuntrar 
underlydande tjänstemän att läsa, men menar samtidigt att utvärderarna har 
svårt att tala ur skägget – en synpunkt även andra intervjuade delar. 

Ett exempel på hur verktyget utvärdering har använts, ges av en samord-
nare som i samband med en av avtalsrevideringarna upplevde problem med 
prioriteringen:

Efter viss möda fick jag med mig politikerna på stadsdelsnämnden att ta sig an utvär-
deringarna. Det /åtgärderna/ som inte dög enligt utvärderingarna skulle BORT!

Den samordnare som såg utvärderingsprocessen som mycket värdefull 
hävdade också att förvånansvärt många läser utvärderingarna, från politiker 
till boende. En stadsdel som fått mycket kritik uppgavs för tillfället fundera 
över senaste utvärderingen. Man skulle bland annat bjuda in utvärderaren 
för att få veta mer. Hon menade att upplägget med utvärdering i kombi-
nation diskussioner har varit givande, men att det tagit ett tag innan man 
hittat en nivå för umgänget. Hon såg det också som viktigt att hitta former 
för resultatspridning. Politikerna hade också signalerat att de ville kunna ta 
till sig resultaten på något enklare vis, ett önskemål som återkommit i flera 
intervjuer. Någon politiker menar att de inte hinner läsa och har bett om 
sammanfattningar från tjänstemännen, något som ibland men inte alltid 
kunnat tillmötesgås.

De intervjuades uppfattning om kvaliteten på utvärderingarna varierar. 
En samordnare berättar, när vi ber henne ge exempel på en bra utvärdering:

Inregia tittade på fem sysselsättningsskapande insatser, gav rekommendationer: ”Det 
här borde man satsa på i reguljär verksamhet och då vinner man det här ekonomiskt. 
Satsa litet – våga och vinn!” Men inte då, det gjorde man inte.

En annan utvärderingsinstitution bedömdes som betydelselös i meningen 
att den inte haft någon inverkan på strategival, den hade däremot möjligen 
haft en pedagogisk funktion. Problemet med den utvärderande institutio-
nen tycks ha varit att beställarna i flertalet fall inte tycker sig ha fått den 
feedback man önskat. En samordnare uttrycker det som att man har beställt 
utvärdering och inte forskning, men ”det är tydligt att vissa är forskare och 
andra utvärderare”. Samtidigt som hon sa sig se att utvärderingen har satt 
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spår i alla kommuner, tyckte hon att det var svårt att veta vad som var orsak 
och verkan. Men utvärderingarna uppgavs ändå haft mer karaktär av ”stu-
diebesök snarare än utvärdering”. 

En av utvärderingarna har behandlat just frågan om hur berörda tjäns-
temän tar del av forskningsresultat (Hosseini-Kaladjahi 2004). Ansvarig 
politiker i kommunen hävdar att utvärderingsresultaten i Botkyrka haft 
betydelse, särskilt då den alarmerande rapporten Användning av forsknings-
resultat i Botkyrka kommun om att endast 60% av de berörda tjänstemännen 
tagit del av resultaten. ”Men för dem som läst måste utvärderingarna ha haft 
betydelse” resonerar han. 

Tjänstemännens behov av att få feed-back och forskarnas/utvärderarnas 
behov av få samla in material och göra en bra analys låter sig inte så lätt 
kombineras. Hosseini-Kaladjahi sammanfattar hindren för samarbetet 
mellan forskare och tjänstemän under rubrikerna Skillnader i arbetsvillkor, 
Skillnader i arbetets natur och Skillnader i arbetsomlopp. Med skillnader i arbets-
villkor menar han att tjänstemän är mer begränsade. Organisationen med 
dess positioner och arbetsuppgifter hindrar förvisso kaos, men avkräver 
tjänstemannen olika grader av anpassning. Dessutom definieras arbetet 
av lagar, regler och procedurer. Forskaren har en större frihet och regleras 
främst av etiska krav och krav på kvalitet men är i övrigt begränsad endast 
av komplexiteten i forskningsämnet och den metodologiska möjligheten att 
genomföra studien. Ju mer fantasi desto bättre. Dessa skillnader leder ofta 
till missförstånd, menar Hosseini-Kaladjahi (2004:22-23). Arbetets natur 
skiljer sig främst i att tjänstemän avkrävs beslut, ja eller nej, handla eller 
inte handla. Lång eller kort tid kan förlöpa, men ett avgörande måste till. 
När beslut skall fattas ligger det nära till hands att fråga den samarbetande 
forskaren om råd. ”En forskare som drar sig undan en sådan roll, eller som 
saknar en sådan kapacitet, anses inte ha någonting att bidra med” (ibid:23). 
Att tjänstemän och forskare har olika arbetsomlopp innebär bland annat 
att tjänstemannen hanterar en fråga under kortare tid, medan forskaren 
kan hålla fast vid samma fråga i flera år. Tjänstemannen tvings ofta besluta 
utifrån tidigare procedurer medan forskaren kan fundera längre, ta hjälp av 
andras forskning, samla mer underlag. 

De här skillnaderna menar Hosseini-Kaladjahi är uppenbara för personer 
som befunnit sig på ”bägge sidor”. Även om det finns individuella skillnader 
mellan personer, menar han att de strukturella förutsättningarna inte går att 
krypa ur. De resultat som framkom i undersökningen visade sig paradoxala. 
Majoriteten av tjänstemän uppmuntrade och gav möjlighet till andra att 
använda forskningsresultat i praktiskt arbete. Samtidigt ansåg majoriteten 
att ledande tjänstemän fattade beslut utan hänsyn till forskningsresultat. 
Här menar han att motsägelsen möjligen bör tolkas med hjälp av de ovan 
nämnda strukturella faktorer, vilka ligger utanför aktörernas kontroll (ibid:
25). Hosseini-Kaladjahi menar att upplysning är det viktigaste som forsk-
ningen kan bidra med, medan recept för förändring aldrig kan vara målet 
för utvärdering (ibid:26). 



54

Valet av vägar för framtiden 

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

Vägvalen för framtida storstadsarbete i kommunerna varierar starkt, både 
ambitionsmässigt och vad gäller förutsättningar. I Stockholm har nya kom-
munala medel tillförts via Stadsdelsförnyelsen och kompetensfonden. I Mal-
mö har man i politisk enighet över två mandatperioder tagit fram program-
met ”Välfärd för alla”. I Göteborg finns sedan tidigare ett fördelningssystem 
där kommunala medel fördelas utifrån stadsdelarnas socioekonomiska för-
hållanden. I övrigt handlar tillvaratagandet av Storstadssatsningen mest om 
att tillgodogöra sig metoder och implementera det man har råd med, något 
som kan innebära omprioriteringar. I intervjuerna diskuterades framtiden 
för storstadsarbetet på olika nivåer och utifrån olika tidsperspektiv. En del 
intervjupersoner diskuterade hur man skulle använda kvarvarande små sum-
mor under 2005, medan andra diskuterade trenderna för storstadsutveckling 
i Europa. 

Stockholm utgör ett intressant exempel på hur nya medel kan både om-
sätta vunna erfarenheter, men också hindra ett genomgripande politiskt 
ställningstagande över partigränser. I ett jämförande perspektiv, kan vi se 
att Bunar (2004) sätter fingret på just det som gör att han så tvärsäkert kan 
säga att lua-lågan i Stockholm har slocknat. Nya medel och nya projekt 
kräver inte att aktörerna hänger kvar vid och blåser på den falnande glö-
den. Andra kommuner talar fortfarande, med i alla fall något spår av allvar i 
förhoppningen, om de löften som kansliet givit om att direktivvägen stödja 
kommunernas samarbete med statliga myndigheter. I kommuner där man 
inte har tydliga strategier för det fortsatta storstadsarbetet riskerar just 
lokalt demokratiutvecklande arbete att nedprioriteras. Detta betyder att be-
slut om implementering av mötesplatser, ”skolan mitt i byn”-satsningar och 
liknande betydelsefulla åtgärder riskerar att omförhandlas i en nära framtid. 
Kommunerna anser sig helt enkelt inte ha råd med den typen av extraordi-
nära lösningar. 

Vad kan kommunen göra och vad behöver man hjälp med? Hinder och 
möjligheter för ökad delaktighet i de aktuella stadsdelarna har diskuterats 
ovan. Att underifrånperspektivet har setts som svårt både att hantera och 
uppnå tycks man vara eniga om. De strukturella hindren som områdenas 
komplexitet (en del av globala omständigheter), arbetslöshet och hög om-
flyttning kan kommunerna inte själva förväntas lösa, där behöver de hjälp. 
Där behöver staten också fundera över de signaler som exempelvis nedlägg-
ning av Kassaservice ger, samtidigt som man förväntar sig att boende på sin 
fritid skall bidra med utvecklingsidéer för det lokala centrumets utveckling. 
Utöver dessa allmänna och delade hinder finns de lokalt identifierade hinder 
som kommunerna, med eller utan stöd, borde kunna lösa lokalt. Genomgå-
ende har utvärderare uppmärksammat bristen på mångfald i den kommu-
nala organisationen. Vi menar att ett systematiskt mångfaldsarbete i kom-
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munal förvaltning och i politiken är en given åtgärd. Vissa kommuner har i 
samband med storstadsarbetet också inlett den processen.

De behov som man från kommunerna själva uttrycker är disparata men 
sammanhänger ofta med bristen på långsiktighet. Ofta hade man inte hun-
nit hitta former för inflytande och dialog när pengarna tog slut. Vissa kom-
muner har tagit exempel av varandra och institutionaliserat någon form av 
grupper där boende finns med. Andra menar att det viktigaste just nu är att 
åtminstone hitta remitteringsformer. Oavsett hur långt kommunerna kom-
mit i arbetet med att hitta former för ”samtal med invånarna” tycks behovet 
av att arbeta med resurspersoner i någon form kvarstå. En öppen fråga här 
är finansieringen. Skall den lösas på kommunal nivå handlar det i de flesta 
fall om omprioriteringar inom redan snäva ekonomiska ramar. Ett fortsatt 
statligt stöd för områdesutvecklare, linkworkers eller processledare skulle 
förstås vara välkommet. Samtidigt har vi i studien sett exempel på att man i 
vissa kommuner har permanentat resurspersoner. Här torde skilda erfaren-
heter och beslutsunderlag vara intressanta för andra stadsdelar att ta del av. 
Finns ekonomiska incitament och/eller organisatoriska effektivitetsvinster 
och vilka är de i så fall? Södertörnskommunerna har uttryckt att de i dagslä-
get ser inbördes samarbete som viktigt för att ta tillvara erfarenheter.

En följdfråga är också på vilket sätt eventuella resurspersoner skall vara 
organiserade i den kommunala förvaltningen. Skall de placeras i kommun-
ledande förvaltning, där deras arbete kan få högre grad av institutionell 
förankring? Eller skall de finnas ute i stadsdelar/kommundelar, med den 
närhet till boendes nätverk och fältnära tjänstemäns vardag detta innebär? 
I det första fallet finns risken för en ytterligare utbyggd kommunal adminis-
tration kring demokratiutvecklingen, i det andra hamnar resurspersonerna 
längre bort från strategiskt viktig information och viktiga beslut. 

En tredje fråga som måste lösas är boendedelaktighetens organisering 
och innehåll. Studien pekar på att oklara mandat och ifrågasatt legitimitet 
har varit ett genomgående tema i diskussionerna. Fyra års utvecklingsarbete 
i kommunerna har inte lett fram till någon klar idé om vad och vilka som 
boendedelaktigheten skall omfatta. Skall staten formulera tydligare direktiv 
i frågan? Den frågan blir än viktigare om man vill koppla lokal dialog till en 
utveckling av nationell dialog. Om detta är statens ambition kan den också 
ta lärdom av kommunernas arbete där det blivit uppenbart att kravet på 
underifrånperspektiv och inflytande, ställt på sin spets, innebär förändrade 
maktrelationer. Studien pekar mot att man på lokalpolitisk nivå inte har va-
rit beredd på konsekvenserna av boendeinflytande utanför de partipolitiska 
strukturerna. Är man beredd på nationell nivå? Vi tror att en sådan diskus-
sion också ger kommunerna bättre möjligheter att förstå innebörden av en 
breddad och fördjupad demokratisk process.

Studien pekar på att boende, tjänstemän och politiker inte är överens om 
vad det är man inte lyckats med, då det saknas en gemensam tolkning av 
innebörden av underifrånperspektiv. Av denna anledning vet de inte heller 
vad som saknas för att uppfylla kravet. Känslan av otillräcklighet uttrycks 
dock regelmässigt – något som måste ses som en dålig belöning för det 
hårda arbete som många lagt ner på att utveckla den lokala demokratin.


