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Förord
Efter valet 1998 fick Integrationsverket i uppdrag av regeringen att analysera det låga valdeltagandet bland invandrare –
speciellt i s.k. utsatta bostadsområden. I uppdraget låg också
att studera utvecklingen sedan rösträtten för utländska medborgare infördes 1976.
En slutrapport skulle lämnas senast den 1 december 2000.
Uppdraget delades upp på sex olika delstudier baserade
på kvantitativa statistikbearbetningar likaväl som kvalitativa
intervju- och enkätundersökningar av såväl valdeltagande
som politisk delaktighet i en vidare mening.
Till vår hjälp har vi haft etablerade forskare och forskarstuderande inom statsvetenskapliga och sociologiska institutioner vid flera av landets universitet;
docent Folke Johansson vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet (del 2),
doktoranderna Per Adman och Per Strömblad under handledning av docent Anders Westholm vid statsvetenskapliga
institutionen, Uppsala universitet (del 3),
doktorand Paula Rodrigo Blomqvist under handledning
av professor Henry Bäck, Förvaltningshögskolan, Göteborgs
universitet (del 4),
doktorand Magnus Dahlstedt under handledning av professor Aleksandra Ålund, tema Etnicitet, Linköpings universitet (del 5),
fil.dr. Erik Olsson, tema Etnicitet, Linköpings universitet
(del 6) samt
doktorand Henry Pettersson samt fil.dr. Marianne FreyneLindhagen, samhällsvetenskapliga institutionen, Örebro universitet (del 7).
På Integrationsverket har Lillemor Sahlberg varit ansvarig
för projektet samt författat del 1.
Norrköping den 21 november 2000
Andreas Carlgren
Generaldirektör

Birgitta Ornbrant
Avdelningschef
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Inledning
Valdeltagandet i det svenska riksdagsvalet har sedan 1976
sjunkit från den internationellt sett höga nivån 91,8 procent
till mer måttliga 81,4 procent vid 1998 års val. De för
svenska förhållanden extremt låga procentsiffror som förra
valet resulterade i, har blivit föremål för stor uppmärksamhet. Analyser av det låga valdeltagandet visar att det främst är
»resurssvaga« personer som inte utnyttjar sin rösträtt (Bennulf & Hedberg, 1999:100). Med resurssvag menas helt
enkelt de människor som av olika skäl är marginaliserade vad
gäller makt och inflytande och på andra sätt har en svag ställning i samhället. Dessa människor återfinns kanske främst
inom lågutbildad arbetarklass och är låginkomsttagare eller
arbetslösa. Eftersom resurssvagheten är en fråga om möjlighet till inflytande är vissa ålderskategorier – främst ungdom
och pensionärer (åtminstone de äldre av dem) – kvinnor och
de som invandrat till Sverige också de överrepresenterade i
några av de resurssvaga kategorierna. Sverige (liksom västvärlden i övrigt) riskerar, om trenden inte bryts, en politisk
segregation där allt fler står utanför den politiska makten.
Inför valet 1998 visste man naturligtvis inte med säkerhet
vilka kategorier som skulle rösta eller inte och ej heller hur
stora siffrorna skulle bli. På goda grunder kunde man naturligtvis gissa sig till att de nämnda resurssvaga kategorierna
inte var lika röstbenägna som till exempel medelklass. Men
hotbilden om politisk segregation var inför valet 1998 inte
lika tydlig som den är idag. Siffertalen vad gäller valdeltagande var inte alarmerande låga. I riksdagsvalet 1994 deltog
86,8 procent och i själva verket hade procenttalen stigit en
aning från 1988 då talen var 86,0 procent. Arbetarklassens
deltagande var visserligen klart lägre än medelklassens, som
låg runt 90 procent, men fortfarande stabilt över 82 procent.
Ej heller tycktes låginkomsttagare i någon anmärkningsvärd
hög grad föredra sofflocket framför valurnan (ibid). Vad man
däremot visste inför valet 1998 var att i de senast föregående
valen hade röstbenägenheten påtagligt sjunkit beträffande
utrikes medborgare och »invandrartäta« valdistrikt uppvisade
relativt låga valsiffror.
Utifrån vissheter om hur följer ofta antaganden om varför.
Med den bakgrund som skisserades ovan är det inte så märkligt att kategorin utrikes födda stod i fokus för den demo-
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kratiska mobilisering som myndigheterna (och andra) försökte få till stånd inför valet 1998. Ett antagande om varför i
Sverige boende utländska medborgare såväl som »naturaliserade« utrikes födda, samt också i viss mån deras barn, inte är
benägna att rösta, tycks ha varit att detta beror på bristfälliga
kunskaper om det demokratiska system som Sverige tillämpar
och att en del kanske inte ens vet hur det går till att rösta. I
den integrationspolitiska propositionen (Prop. 1997/98:32)
skrivs att »ingen skall behöva stå utanför till följd av bristande
kunskaper om de demokratiska traditionerna och om hur det
svenska samhället fungerar«. De olika funderingar och antaganden som låg till grund i denna demokratiska mobilisering
är således helt i linje med vad regeringen önskat sig.
Under 90-talets senare del sjösattes i Sverige åtskilliga projekt och vidtogs en rad olika åtgärder för att få till stånd en
förbättrad och mer uthållig demokrati. Som påtalades ovan
var »hotbilden« antagligen mer selektiv då jämfört med vad
den är (eller borde vara) efter det senaste riksdagsvalet. I första hand har det pekats på att det så kallade valskolket
ökat markant bland utrikes födda, indikerat av de utländska
medborgarnas vikande valdeltagande1 samt låga röstsiffror i
de områden som har hög »invandrartäthet«. Utifrån denna
»hotbild« om en etniskliknande politisk segregation designas
en rad åtgärder riktade till så kallade »invandrare«, det vill
säga personer som med hänvisning till födelseort har utländsk
bakgrund, och en grundsten i dessa är kunskap, upplysning
och information.
Följande text innehåller en diskussion som tar sin utgångspunkt i detta samhällsklimat vad gäller utrikes födda, demokrati och demokratisatsningar. De studier som här sammanställts2 har samtliga i någon mening en ambition att beskriva
och förstå hur några demokratisatsningar ser ut vad gäller problemdefinition, planläggande och genomförande – det vi kallar
strategi – samt i någon mån hur de uppfattats och betytt för
1 Utrikes medborgare har rösträtt i svensk kommunalval efter tre
års permanent vistelse i landet, däremot äger samma kategori inte
rätt att delta i riksdagsvalet.
2 De studier som ligger till grund för denna text har genomförts
under 1999 och de första månaderna 2000. Ett flertal forskare
har på olika sätt varit inblandade: Ali Osman har genomfört merparten av den empiriska undersökningen av somalierna; Magnus
Dahlstedt har undersökt Stockholm och Umeå; Christer Jonsson
har gjort riktade studier av satsningen i Göteborg och undertecknad, Erik Olsson, har främst koncentrerat sig på projekten i Trollhättan och Göteborg men har också undersökt Stockholm, chilenarna och somalierna. Den sistnämnde är också författare till
denna sammanställande och diskuterande text.
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personer som tillhör målgruppen. Vårt syfte i denna text är
att förstå hur olika demokratistrategier formas av såväl föreställningar och definitioner av »problemet« såväl som de förhållanden och »verkligheter« som präglar genomförandet av
satsningarna. I texten använder vi dessa beskrivningar och
vår analys av dessa till att reflektera över några viktiga problemområden relaterade till demokratistrategier.
Texten bygger på kvalitativt orienterade studier av några
demokratisatsningar. Det är viktigt att läsaren håller i minnet
att vi med denna text velat åstadkomma ett empiriskt baserat diskussionsunderlag om vissa kritiska punkter i samband
med demokratisatsningar. Med denna text finns ingen heltäckande ambition att totalt kartlägga hur en satsning i en
viss kommun eller ett visst område ser ut. Det finns givna skäl
till detta. Om vi bortser från finansiella skäl så är ett tungt
sådant att det svårligen går att genomföra – åtminstone inom
ramen för ett begränsat projekt. Dessutom pågår demokratiarbete, som vi förstår det, på en mängd samhällsarenor –
till exempel i skolan, på arbetsplatser, fackliga organisationer
och inte minst i det vardagliga samtalet människor emellan –
och det skulle vara en mycket omfattande uppgift att försöka
fånga en totalbild. I våra studier har vi istället velat identifiera
huvudlinjer och centrala problemområden i ett antal projekt
och satsningar. Dessa huvudlinjer och problemområden är
sedan utgångspunkten för den diskussion som förs i texten.
I bokstavlig mening är det ingen utvärdering av vissa
demokratisatsningar som här presenteras. Vi har inte för
avsikt att bedöma en viss satsning utifrån dess mål och
utgångspunkter och vi kan inte heller utlova några säkerställda utsagor om vilka framkomliga vägar som finns och inte
finns i de enskilda projekten. I texten presenteras inledningsvis en schematisk skiss av de analytiska utgångspunkterna för
vår diskussion, det vill säga hur vi i principiell mening ser på
sambandet mellan problembild och handling. I inledningskapitlet redovisar vi fortsättningsvis också vårt ställningstagande vad gäller urval och materialinsamling. I nästa kapitel
diskuteras utgångspunkterna för de olika satsningarna –
det vill säga det samhälls- och projektklimat som föreställningar, antaganden och definitioner av »problemet« kan härledas ifrån. Kapitlet som följer innehåller beskrivningar och
diskussioner av studiernas huvudinriktning: »hur man gör
när man försöker förverkliga demokratisatsningar«. Vi avslutar den empiriska delen med en diskussion kring kampanjerna och deras effekter, det vill säga hur satsningarna tycks
ha fungerat, bland annat hur människor med invandrarbakgrund uppfattar och förhåller sig till olika åtgärder. Slutligen
följer en sammanfattning följd av ett reflexivt och funderande
resonemang om hur demokratiproblemet kan angripas.
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Analytiska utgångspunkter
Det finns några utgångspunkter som präglar upplägget av
detta projekt. En sådan är att riktade satsningar och åtgärder
som har till avsikt att åstadkomma en förändring också föregås och präglas av ett slags föreställning om vad som är problemet. Dessa föreställningar kan vara av olika slag. I vissa
fall, som till exempel när regeringen formulerar ett uppdrag
åt kommuner och myndigheter att fördjupa demokratin, är
de uppenbart medvetet formulerade definitioner. I andra fall
utgör de tolkningar och tillämpningar av mer generella uppdrag – som när en kommun formulerar ett handlingsprogram i frågan – och i en del fall handlar det om relativt strikt
hållna uppdrag som inte medger något större spelrum vad
gäller alternativa tolkningar, som exempelvis fallet är då en
viss organisation erhåller medel för att bedriva informationsverksamhet. Det betyder också att det finns olika nivåer som
skiljer sig främst vad avser frihet i handlingsramar och de
satsningar som vi studerat representerar olika sådana nivåer.
Det sker också med nödvändighet ett slags omtolkning av
uppdraget på varje nivå i samband med att uppdragen ska
förverkligas – ett visst projekt eller en viss projektanställd
måste i någon mening anpassa satsningen till de förhållanden
denne möter – och vi kommer i denna text att diskutera en
del sådana omtolkningar.
En annan utgångspunkt är att riktade satsningar av det slag
som studerats här också har en implementeringsfas som innehåller ett element av handling av strategisk art. Implementeringen hör givetvis intimt samman med föreställningarna
om problemet. Det finns en utbredd uppfattning om att
Sverige (och andra länder) genomgår en demokratisk »kris«
med vikande valsiffror – en föreställning som antagligen ligger till grund för det uppdrag som de olika satsningarna
har. Detta kan sägas vara ett exempel på ett slags föreställning som ligger till grund för demokratisatsningar. Det finns
mycket stöd för riktigheten i denna föreställning. Följaktligen
präglar denna uppfattning också de olika satsningarnas handlingsmönster. Om å andra sidan berörda analytiker skulle ha
lutat sig tillbaka och sagt att valsiffrorna är stabila (vilket de
på sätt och vis var fram till 1998-års val) eller att de brukar
svänga lite hit och dit samt att detta inte är något att göra åt,
skulle förstås de satsningar som gjorts inför valet 1998 inte
kommit till stånd. Är samma analytiker mer bekymrade över
valsiffror och andra indikatorer för vissa kategorier så kommer tolkningen av siffror i termer av problemområde, målgrupp och så vidare att sätta sin prägel på hur uppdrag av
den här typen formuleras.
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I denna text berör vi kort bland annat konsekvenserna
av att »invandrare« (det vill säga kategorin utrikes födda)
betraktas som en självklar målgrupp. Det är tydligt att de
olika demokratisatsningar vi studerat håller sig med ett slags
uppfattning som beskriver en etniskliknande skiktning av valdeltagandet. Svenskar deltar i valet i högre grad än personer
som har annan etnisk tillhörighet och inom den senare kategorin finns också stora variationer. Detta har starkt präglat de
satsningar som gjorts. Till exempel blir det knappast frågan
om så kvantitetsmässigt sett mycket information om svenskfödd arbetarklass inbegrips i åtgärdspaketet av det enkla skälet att de antas känna till de valomgärdande procedurerna
och den betydelse som valet har medan den förra kategorin
inte antas göra det.
De strategier som iscensätts handlar om att nå de kategorier som antas vara »problematiska« på något sätt. Vi diskuterar i denna text kategorin »utrikes födda« som den främsta
målgruppen för denna problembild. I princip skulle naturligtvis denna också kunna utgöras av kategorin »utländska
medborgare« eller låginkomsttagare, arbetslösa eller vad som
helst. En mycket tänkbar kategori skulle kunna vara de politiska partierna eftersom deras förmåga att locka väljare till
valurnorna inte imponerat. Oavsett vilka så ska de nås med en
rad insatser (vare sig dessa handlar om att informera, skaffa
arbete eller bjuda in till politisk dialog). Vi kommer i texten
att beröra detta relativt ingående. Här handlar det om de
satsningsansvarigas mer eller mindre framträdande frustration. Hur finner man de som inte röstar eller på andra sätt
inte deltar i den politiska dialogen? Hur kan man övertala
osynliga aktörer att utnyttja sin demokratiska rättighet? Vi
menar att även detta element i genomförandet av demokratisatsningarna hör samman med såväl föreställningar om problemet som planläggning av strategi. Om till exempel ett
projekt finner att det är svårt att få till stånd en dialog med
en viss invandrad kategori, låt säga en viss organisation bestående av Sverige-somalier, och det i projektets definitionsfas
ingår eller har slagits fast att »invandrare« inte röstar därför
att de inte känner till det svenska systemet eller därför att de
inte förstår informationsbroschyrer, ja då är det fullt rimligt
att tolka den aktuella organisationens bristande intresse i termer av okunskap: »de förstår helt enkelt inte hur viktigt det
är att utnyttja sin rösträtt!« Man bortser därmed från att det
förespeglade ointresset kan ha helt andra orsaker – till exempel »myndighetströtthet« – och riskerar så att säga att förstärka legitimeringen av projektet på mer eller mindre falska
grunder.
Vi menar att dessa föreställningar och explicita såväl som
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implicita antagandena också är ett slags definition av målgrupp, strategi och så vidare. Liknande diskussioner har förts
av andra forskare i termer av »modeller av verkligheten«
(Geertz, 1973; Gerholm, 1985). Samma forskning har också
visat att modellerna av hänger samman och legitimeras av det
som görs och planläggs för att åtgärda »problemet« (»modellen för«). Vi menar därför att ett projekts utgångspunkt i termer av problembild kan stödjas och legitimeras genom själva
planläggningen och genomförandet av åtgärderna. Ett projekts »inre begränsningar« kan åskådliggöras genom det sätt
på vilket projektet besvarar frågor av typen: Vad är problematiskt? och Vad har egentligen förorsakat den etniskliknande
skiktningen av valdeltagandet i detta område? Förhållningssättet till dessa frågor formar en politisk förståelse utifrån vilken
de tillämpade åtgärderna sedan utvecklas och implementeras (jfr
Premfors, 1989). »Genom sättet som problemet formuleras på
avgörs till exempel även vad som skall räknas som problem, vad
som skall anses som misstag och vad som skall betraktas som
lösningar« (Rose, 1995:43).
Med dessa utgångspunkter vill vi slå an en ton i denna
rapport som färgar våra beskrivningar av såväl definitioner av
problem som upplägg av olika strategier. Sammanfattningsvis
konstitueras den verklighet som projekten arbetar med av den
definition av problemet som görs – man ser problemområdet
i ljuset av sin förhandsuppfattning om det – men samtidigt
(åtminstone på projektnivå) konstitueras definitionen ständigt
av hur projektet genomförs. I projektverkligheten handlar det
om ett slags hypotesprövning: finns det inget i praktisk verksamhet som motsäger den ursprungliga definitionen kommer också denna att förstärkas och i förlängningen leda till
ett slags »projektkultur« (Gerholm, 1985) som målmedvetet
arbetar enligt fastställda planer. Om »verkligheten« däremot
påtagligt motsäger en viss definition sås ett tvivel som i bästa
fall kan revidera eller omkullkasta definition ett. I vårt material har vi sett båda dessa tendenser: många har uttryckt tvivel om problemet verkligen är riktigt definierat medan några
också tycks ha förstärkts i sin uppfattning om att den modell
de haft framför sig är den riktiga – däremot tycks det vara få
som förmått ändra den inslagna kursen.

Materialinsamling:
demokratisatsningar och urval
Det material som är vårt underlag för denna diskussion hämtas från två satsningar i storstadsområden – Stockholm och
Göteborg – och en satsning i en mindre kommun: Trollhät-
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tan. Satsningen i Trollhättan genomförs i regi av en stiftelse
där ett flertal föreningar ingår. Texten bygger också på två
satsningar som särskilt riktar sig till somalierna. Här har vi
särskilt granskat de satsningar som gjorts av Somaliska riksförbundet i Stockholm och två initiativ i Linköping. Vidare
används i begränsad omfattning erfarenheter från Demokraticentralens arbete i Umeå och ett nätverksmöte för Sverigechilenska politiskt aktiva.
Som redan nämnts har vår avsikt inte varit att som helhet
studera de satsningar som nämns ovan, vare sig i en viss kommun eller i en förening, utan att få nyanserade inblickar i
deras arbete. Vi har därför också förvissat oss om ett variationsrikt och på ett antal punkter komplementärt material.
Exempelvis eftersträvade vi studier av satsningar med olika
volym och att de skulle representera lite olika inriktningar.
Stockholm kan ses som ett exempel på en volymmässigt stor
satsning (budgeten överskred 4 miljoner kronor) som också
har en decentraliserad struktur. Den satsning vi studerade
i Göteborg – Demokratiprojektet – var däremot en central
satsning där en eller ett fåtal personer drev dessa frågor inom
olika områden. Trollhättan och Umeå skiljer sig från dessa
storstadssatsningar i det att de organiseras av samorganiserade föreningar. Vi har också föreställt oss att etniskt baserade föreningar organiserar den här typen av satsningar på
ett annat sätt än en kommunal satsning. Valen av de projekt
och satsningar som till sist studerats har skett i samråd med
Integrationsverket.
Projekten och satsningarna är dock, på grund av att projekten är så olika stora och att vårt material lider av en sådan
uppenbar obalans vad gäller djup och omfång, sinsemellan
ojämförbara. Läsaren ska inte – förutom i mycket begränsad
mening och med stor försiktighet – lockas till att jämföra till
exempel Stockholms insatser med Trollhättans, eller Göteborgs med somaliernas. Inte ens Göteborgsatsningen är
jämförbar med Stockholmsatsningen när det kommer till
handlingsnivå av det enkla skälet att vi studerat urval av
demokratiarbetet.

Stockholm
I samband med Stockholms stads stadsdelsreform 1997 fick
stadsdelsnämnderna uppdraget att fördjupa demokratin inom
sitt lokala område. Detta resulterade i att samtliga stadsdelsnämnder under 1997 antog lokala demokratiplaner som
under 1998, enligt uppdrag från stadsfullmäktige, skulle revideras och inarbetas i stadsdelsnämndernas ordinarie verksam-
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hetsprogram. I stadsledningskontorets beskrivning av uppdraget anges att »lokal demokrati handlar mycket om att sätta
dialogen i fokus« och att det är stadsdelsnämndens ansvar
»att ge dialogen goda förutsättningar«. Enheten för integration och arbetsmarknad vid statsledningskontoret har i en
sammanställning (1998–08–09) beskrivit hur de olika stadsdelarna reviderat sina verksamhetsprogram. I denna visar sig
några gemensamma punkter som till exempel öppna nämndmöten, medborgarkontor och insatser riktade till särskilda
kategorier som äldre och funktionshindrade. Ett mål var (är)
att valdeltagandet skulle uppgå till 75 procent i stadens samtliga valdistrikt. Bakgrunden till detta är alarmerande valstatistik efter 1994 års val som visade på sjunkande valdeltagande
för befolkningen som helhet och för utländska medborgare i
synnerhet. Tyvärr tvingades emellertid de ansvariga för satsningarna konstatera att den nedåtgående trenden vad gäller
valdeltagandet fortsatte även över detta val.
Som ett led i denna generella demokratisatsning avsatte
Stockholms stad sammanlagt 4,25 miljoner kronor för särskilda insatser som syftade till att öka valdeltagandet. Den
kampanj som genomfördes organiserades genom att stadsdelsnämnderna i fyra av de fem utvalda så kallade utsatta
områdena där valdeltagande av erfarenhet varit svagt – Rinkeby, Kista, Spånga-Tensta och Skärholmen – förvaltade 0,5
miljoner vardera och det resterande, Rågsved i stadsdelsnämnden Vantör, 0,25 miljoner. Resterande 2 miljoner
fördelades mellan Information Stadshuset (0,9 miljoner),
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden (1,0 miljoner)
och Kultur- och idrottsnämnden (0,1 miljoner). Vår studie i
Stockholm bygger på ett antal intervjuer, observationer och
annan informationsinsamling framförallt bland projektfolk i
några av de mest utsatta stadsdelarna. Effekterna av de allmänna informationsinsatserna har utvärderats i andra sammanhang (Stockholms stad, 1999).

Göteborg
Vid Invandrarförvaltningen i Göteborgs kommun har en
ganska omfattande demokratisatsning gjorts under benämningen »Demokratiprojektet i Göteborg«. Projektet inleddes
1996 och har således flera års kontinuerligt arbete bakom
sig. Syftet med projektet är att öka valdeltagandet för den
invandrade delen av befolkningen och i övrigt stärka deras
delaktighet i samhället. Projektet är centralt organiserat och
består i stort av en tjänsteman som driver dessa frågor både
inom stadens olika förvaltningar och ute bland olika aktörer
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i bostadsområdena.3 Under vissa perioder har denna tjänsteman biståtts av någon eller några andra personer. Projektet
har dessutom sedan vintern 1999 stöttats av en arbetsgrupp
bestående av politiker i invandrarnämnden för att förankra
projektets målsättningar på basplanet.
Den huvudstrategi som projektet använt sig av beskrivs i
fem punkter; samverkan med och kring folkbildning, kontaktverksamhet med olika etniska grupper, det vill säga främst
föreningar och organisationer som har förankring bland den
invandrade delen av befolkningen, samverkan med universitetet, samverkan med stadsdels- och utbildningsnämnder
samt upprättande av ett slags »depå« för kunskapsutveckling
– kallad ETIK. Vår studie av Göteborg bygger på samtal och
intervjuer med projektansvarige såväl som personer involverade i projektets olika led. En del av vårt material utgörs
också av Demokratiprojektets relativt stora mängd av tryckt
och distribuerad information.
Givetvis är inte detta projekt det enda initiativ som tagits i
Göteborg för att stärka demokratin. Exempelvis finns försök
i stadsdelarna som handlar om att fördjupa demokratin bland
befolkningen. Ett exempel på detta är upprättande av så kallade demokratiplaner i olika stadsdelar men i denna rapport
kommer inte dessa att behandlas.

Somalierna i Sverige
Somalierna i Sverige uppgår i dagsläget till cirka 12 000
personer. De flesta av dem anlände under slutet av 80-talet
och de första åren under 90-talet men fortfarande pågår viss
invandring från Somalia. Somalierna i Sverige har emellertid
varit på tapeten i andra sammanhang och det mest allvarliga
har kanske handlat om arbetslöshet, fattigdom, rasism och
andra former av utanförskap i det svenska samhället. Med
tanke på utanförskap, kort tid i Sverige och många som
inte behärskar det svenska språket, kan man förvänta sig att
Sverige-somaliers kunskaper om det svenska samhället i allmänhet och det politiska livet i synnerhet är bristfälliga –
åtminstone för en relativt stor andel av gruppen.
Den allmänna uppfattning om somaliernas situation som
vi här ger uttryck för, tycks också delas av en del somaliska
ledare i Sverige. Riksförbundets övergripande mål handlar
om att upprätta kontakter mellan somaliska och svenska
3 Under år 2000 har en omorganisation genomförts i Göteborgs
kommun som lokaliserat Demokratiprojektet till stadsdelsnämnden i Frölunda.
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institutioner/myndigheter samt att förstärka och utveckla
identiteten för somalier som lever i Sverige. Riksorganisationens huvudmål formuleras i delmål som handlar om att integrera somalierna i Sverige i det svenska samhället samt att
informera dem om samhällsutvecklingen i Sverige. Den valsatsning som Somaliska riksförbundet planerade 1998 handlade i enlighet med detta om att mobilisera somalierna för ett
ökat valdeltagande genom en omfattande informationskampanj – i huvudsak organiserad genom valmöten.
Även i Linköping blev somalierna föremål för två samhällsmobiliserande kampanjer. Den första ingick i ett projekt
som kallas SOMINTEG och möjliggjordes med bistånd från
Invandrarverket. Avsikten med projektet var att förmedla
såväl information som samhällsorienterande kunskap i somaliska kretsar i Linköping och att ge dem möjlighet att lägga
fram sina åsikter om olika företeelser samt ställa de frågor
som berör dem. Det handlar här om att stärka somalierna
genom att motivera och aktivera dem samt vidare få dem att
ta ansvar för sin situation i Sverige. Den andra kampanjen
organiserades av Somaliska kulturföreningen i Linköping och
hade formen av olika partipolitiska möten där åhörarna gavs
möjlighet att ställa frågor. Våra studier av de somaliska satsningarna omfattar intervjuer och läsning av informationsmaterial med de som varit ansvariga för kampanjen men också
korta intervjuer med ett 40-tal »vanliga« somalier i Sverige
som berör deras valdeltagande och syn på demokrati.

Trollhättan
En stor del av demokratisatsningen i Trollhättan ingår i den
så kallade Kronogårdsprocessen i stadsdelen Kronogården i
utkanten av staden Trollhättan. Stadsdelen har blivit föremål
för en rad insatser vad gäller sociala problem och Kronogårdsprocessen som startades 1994 har syftet att bryta tendenser mot tilltagande boendesegregation. I området bor
bortemot 50 procent med invandrarbakgrund och området
har en relativt hög andel arbetslösa och låginkomsttagare
samt är allmänt förknippad med diverse sociala problem.
Kronogårdsprocessen kan beskrivas som en kraftsamling för
att bryta dessa tendenser och för en integration som ska
ske genom en mobilisering av områdets boende såväl som
politiker och samhälleliga aktörer (Rebelius & Söderström,
1998). Vår studie omfattar enbart de demokrati- och valsatsningar som drivs av Föreningen Nya Kronogården 2006 som
ingår i Kronogårdsprocessen.
Föreningen består av (i skrivande stund) 35 samverkande
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lokala medlemsorganisationer i stadsdelen; etniska föreningar, studieförbund, lokala hyresgästföreningar, bostadsrättsföreningar, handikappsföreningar, idrottsföreningar och andra
föreningar. Föreningens målsättning är att arbeta för demokrati och delaktighet och samtidigt motverka rasism och
främlingsfientlighet. Det handlar om en politiskt och religiöst oberoende förening som också strävar efter att öka
invånarnas inflytande och uppmuntra dem att rösta. Vår studie grundar sig på en personlig intervju med ordförande
och tillhandahållen dokumentation från Kronogårdsprocessen. Avsikten har inte varit att göra en heltäckande dokumentation av arbetet utan snarare att få en inblick i huvuddragen i Nya Kronogårdens demokratisatsning.

Umeå och chilenare
De övriga satsningar som våra studier omfattar, ett demokratiprojekt organiserat av SIUM (en samorganisation av etniska
föreningar) i Umeå och »La Bancada« (ett nationellt nätverk
för politiskt aktiva Sverige-chilenare), är begränsade till frågor som berör politisk representation. Studierna bygger även
här på intervjuer med nyckelpersoner och i fallet med chilenarna också en dokumentation av ett nätverksmöte.

Demokratiunderskottet
Det är lätt att föreställa sig ett projekt eller en riktad punktinsats i termer av definition, åtgärd/handling och effekt. Ett
projekt, till exempel, handlar i så fall om att någon eller några
funderar kring ett problem som sedan blir föremål för riktade
insatser. I själva verket är det sällan så enkelt utan en förverkligad plan återverkar ofta på den definition eller de uppfattningar som projektdeltagare har om ett visst problem eller
problemområde (Gerholm, 1985). Ett projekt blir därför i
verkligheten sällan så linjärt som man i det förstone föreställer sig. Men någonstans påbörjas projekten – i någons huvud,
i en diskurs eller i ett samhällsklimat. För att få en uppfattning om hur utgångspunkterna, i termer av »samhällsklimat«
eller »projektklimat« snarare än exakta definitioner, har vi
därför i detta kapitel valt att försöka beskriva hur problembilden för demokratisatsningarna såg (eller kunde ha sett) ut
före valet 1998.

Invandrare som problemgrupp
Samtliga projekt och satsningar i våra studier tycks i definitionsskedet av vad som präglar demokratiunderskottet, ha
haft bilden av »invandraren« framför sig. Benämningen av
målgruppen är som påtalats problematisk av flera skäl. Är
»invandrare« en tillräckligt homogen kategori för att tjäna
som en sådan målgrupp? Vad är det i så fall som gör att
»invandrare« inte röstar?
Kategorin »invandrare« består definitionsmässigt av personer som någon gång invandrat till Sverige men i »folkmun«
(och även inom en del forskning och utredning) också i en
del fall av personer som »ärvt« detta invandrarskap av sina
föräldrar. Heterogeniteten inom denna kategori är påtaglig.
Det finns, tror vi, inga bra sätt att fånga denna mångfald i så
grova kategorier som födelseland, språktillhörighet, religion
eller ens etnisk tillhörighet eller invandringsår. Än värre blir
det när man, som ibland sker, också räknar in föräldrarnas
bakgrund. Definitionen av målgruppen riskerar, som påtalades i inledningskapitlet, att selektivt styra in projekten mot en
viss heterogen kategori, nämligen invandrare, vilket minskar
förutsättningarna för att i insatserna inbegripa andra katego-
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rier. Frågan är då i vilken mån kommuner, organisationer och
projekt har problematiserat denna definition av »invandrare«
på relevant nivå.
Utifrån intervjuer med projektansvarige i Göteborg är det
till exempel uppenbart att det hela tiden funnits en uppfattning om att demokratiunderskottet handlar om att integrera »invandrare« i någon mening. Själva organisationsplaceringen (Invandrarförvaltningen) – innan denna gjordes om
– är i sig en bekräftelse på att målgruppen på förhand var
given. Syftet med Demokratiprojektet är, enligt projektets
programskrift, »att öka valdeltagandet bland invandrare och
stärka deras delaktighet i samhället«. Projektet ska, enligt
samma skrift, »stimulera demokratin på basplanet, i bostadsområdet, på jobbet och så vidare«. Man talar också i denna
skrift om att projektet kan »visa på vägar och ge ytterligare
kunskaper«. Av syftesbeskrivningen och projektets organisation framgår klart att insatserna ska inriktas på »invandrare«
och riktar sig således inte till politiskt svaga eller underrepresenterade kategorier i allmänhet. Det framgår också att projektet har att hantera en kunskapsutveckling inom området
och båda dessa premisser präglar projektets inriktning.
Samme projektledare betonar att kraftsamlingen mot
demokratiunderskott och valskolk ska vända sig till »etniska
grupper« och »invandrare«. Ett av projektets stödjeben har
också varit just dessa kontakter. Emellertid så betonar projektledaren starkt att olika etniska grupper har olika förutsättningar beroende på när de kommit till Sverige, vad som
händer i hemlandet och vidare vad som är »aktuellt« i gruppen i det svenska sammanhanget. Är gruppen hårt upptagen
med att lösa interna fejder och konflikter hamnar kanske den
svenska politiken i utkanten av blickfånget. Sprids en uppfattning om att det av någon anledning är oförenligt med
religionen eller med god sed att inte rösta, avstår naturligtvis
ett visst antal från detta.
Vår uppfattning är att Demokratiprojektet i Göteborg till
stor del tog sikte på kunskapsfrågan. Projektledaren poängterade att många saknar erfarenhet av den typ av demokratiskt system som Sverige har. Till viss del motsägs detta av att
satsningen främst riktat sig till iranier och finnar – en kategori som gjort sig känd för hög utbildningsnivå respektive en
som torde vara bekant med det demokratiska systemet – som
i Göteborg båda utmärkt sig för lågt valdeltagande. Emellertid får nog dessa tyngdpunkter räknas som ett slags pragmatisk anpassning till den rådande verkligheten, de är de
grupper som projektet funnit goda kanaler till. I övrigt har
projektet fått en tydlig inriktning på just utbildning. En av
grundpelarna i projektets målsättning är »samverkan med
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folkbildning«. Som vi senare ska visa handlar det om produktionen av en demokratibok som på lätt svenska skulle användas i cirkelutbildningar etc. Målgruppen i dessa utbildningar
var helt uppenbart »invandrare«.
Det tycks handla om samma problemdefinition i Trollhättan. I en intervju betonade projektledaren som en av sina första punkter att »det handlar om samhällskunskap« och fortsatte med att beskriva vilken typ av »invandrare« som bor i
Trollhättan. Hur detta exakt har påverkat implementeringen
av insatserna i Trollhättan är emellertid oklart. Det framgår
dock att ett flertal av medlemsföreningarna i Nya Kronogården är etniskt baserade och det verkar som om själva genomförandet av den mobilisering som demokratiarbete handlar
om också är en angelägenhet för dessa föreningar.
Mönstret går som sagt igen. De etniska föreningarna har i
myndigheternas ögon per definition en uppgift att informera
sina invandrade landsmän och som påtalades i inledningen är
det förståeligt att satsningarnas problembild utgörs av kategorin »utrikes födda«. En sådan analys var rimlig men detta
utesluter inte att problembilden också har nyanseras med en
föreställning om hur de processer ser ut som i så fall gör att
utrikes födda i allt högre grad tycks ha tappat intresset för det
svenska valet. Stockholms stad har i sin generella tolkning
och formulering vad gäller demokratisatsning, initierat en
sådan analys. Utifrån en mindre intervjuundersökning med
ett fåtal personer som berättade om sitt eget förhållningssätt
till den svenska politiken, framkastade konsultföretaget Interkulturella kommunikationsgruppen (IK) följande:
• Vissa påpekar att de inte kan identifiera sig med de olika
partiernas kandidater och att de inte förstår de krångliga
nomineringslistorna.
• Andra säger att »svenska politiker kan inte sätta sig in i
våra problem«.
• En del säger att de betraktas som en belastning för samhället, och inte som en resurs.
• Vissa ansåg att de ändå inte är representerade i politiken.
• Några berättar att då de ändå inte kan rösta till riksdagen,
så struntar de i att rösta i kommunal- och landstingsvalet.
• Generellt hade man en mycket låg kännedom om valet
och tillvägagångssättet när man ska rösta och man bar på
många fördomar. Kunskapen om vad kommunen egentligen gör var begränsad.
Analysen är intressant av flera skäl. Stockholm valde trots
»sin egen« analys att satsa det mesta av krutet på sådana
åtgärder som berör den sista av dessa sex punkter, nämligen
bristande kunskaper och fördomar. Det som av Stockholms
stad föreslogs som lämpliga insatser var att dels förmedla
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information i syfte att motivera till deltagande i valet och dels
vidta och pröva sådana typer av åtgärder som kan tänkas öka
valdeltagandet både på kort sikt och lång sikt.

Okunniga invandrare
Vår fundering gäller här att satsningarna ofta präglas av ett
synsätt som först och främst söker orsaken till det låga valdeltagandet i de potentiella väljarnas egen okunnighet och
okunskap samt kunskapsmässiga skillnader mellan olika samhällskategorier. Detta har kommit att innebära begränsade
möjligheter till alternativa satsningar. Det handlar om olika
kunskapsnivåer men då rimligtvis inte främst vad gäller allmän
utbildning, eftersom utbildningsklyftor enligt forskningen
inte förklarat skillnader i valbeteendet (Bennulf & Hedberg,
1999). Många nyanlända flyktingar har också en relativt hög
utbildning och detta torde vara allmänt bekant. Kunskapsbristen handlar om kunskaper om det svenska samhället och
det demokratiska system som vi använder oss av. Tillspetsat
framträder bilden av den okunnige eller åtminstone ännu ej
upplyste invandraren i satsningarnas utgångspunkter. Frågan
är förstås vilken kunskap det handlar om. Vilken kunskap
brister när människor inte går för att rösta? Eller har de till
och med för mycket kunskap om hur politiker agerar, när de
inte går till valurnan?
Demokratiprojektet i Göteborg är ett typiskt exempel på
vad som diskuterats ovan. I sin projektbeskrivning och i intervjuer stryker man under vikten att samverka med folkbildningen. Denna samverkan är ett försök att sprida demokratifrågorna i led där man antar att de är dåligt representerade.
Rimligtvis bygger inriktningen mot folkbildning på att
problemet åtminstone delvis handlar om informations- och/
eller kunskapsluckor som måste fyllas. En central idé hos flera
av projekten tycks ha varit att det går att utbilda bort delar
av demokratiunderskottet. »Röstskolkarna« och de i demokratisk mening passiva invandrarna ska således få chansen att
stifta bekantskap med det svenska demokratiska systemet och
helt enkelt genom cirklar och kurser »lära« sig hur det ser
ut. I fall där studiecirklar använts ser vi också ett försök att
utvidga folkbildningens traditionella former genom att rikta
sig till invandrade svenskar.
En översikt av vad som gjorts i Stockholms olika stadsdelar bekräftar vår uppfattning om att Stockholms stads valsatsning som helhet är mycket informationsorienterad. Insatserna motsvarar Stockholms stads förslag på lämpliga insatser
för att på kort sikt öka valdeltagandet i dessa mångetniska
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förorter. Så gott som samtliga punkter i stadens egen lista
över vad som gjorts, har tydliga informationsinslag. Till de
insatser som syftade till att »förmedla information« hörde
allt det som samhälleliga informationskampanjer i traditionell mening brukar inbegripa, det vill säga information om
exempelvis vem som får rösta, hur den politiska processen
går till, vad som finns att påverka och hur man gör när
man röstar. Både i Göteborg och Stockholm framställdes
också »demokratiböcker« som skulle ge demokratistuderande
erforderlig kunskap om det system för demokrati som Sverige
utvecklat – mer om detta i nästa kapitel.
Vi har ovan konstaterat att utgångspunkterna i demokratisatsningarna leder till ett slags homogenisering av de personer som invandrat till Sverige som många gånger okunniga
vad gäller demokratin och dess spelregler. Ett sista exempel
– det Somaliska riksförbundets valsatsning – får illustrera vår
poäng vad gäller problemet med att definiera ett problem.
I detta fall gällande en kategori som på basis av att de i de
flesta fall anlänt till Sverige under 90-talet och dessutom är
starkt marginaliserade som grupp samt saknar »tradition« vad
gäller västerländsk demokrati, borde motsvara kriterierna för
»den okunnige invandraren«.

Somalisk upplysning
Ordförande i Somaliska riksförbundet tycks vid en första
anblick hålla med sina projektkolleger i kommunerna. Det
politiska klimatet i Somalia är huvudorsaken till varför de
flesta somalier överhuvudtaget befinner sig i exil i Sverige och
andra länder. Det politiska system som Sverige har, partipluralism och fria val, har majoriteten av somalierna i Sverige
aldrig eller sällan träffat på, påpekar ordförande. Det är viktigt att somalierna får stifta bekantskap med detta och att de
blir en del av den politiska processen i Sverige samtidigt som
man förbereder sig för de förändringar som måste komma
i Somalia. Det handlar med andra ord om två saker samtidigt; integration av somalierna i meningen deltagande i
den politiska processen och mobilisering av samma kategori i
meningen förberedelse och involvering för den politiska process som har med hemlandet att göra.
Riksförbundets uppfattning var att somalierna behövde
informeras och att denna information inte skulle ledas av
de politiska partierna. Denna information, menade man, bör
inte begränsa sig till de olika politiska budskapen i valkampanjen utan också i en bredare mening handla om för Sverige
typiska samhällsfrågor och ekonomi. En viktig uppgift för
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att underlätta förståelsen av valprocessen i sig – med all dess
information (fakta och propaganda) – och de frågor som diskuteras i valkampanjen. I den informationskampanj som riksförbundet planerade användes därför somali. Enligt planerna
skulle kampanjen riktas till somaliska kolonier runt om i landet; förutom storstäderna orter som Uddevalla, Örebro, Västerås, Umeå, Flen, Katrineholm, Gislaved, Kramfors, Borlänge, Linköping, Nyköping, Eslöv, Nora, Enköping och
Avesta. Därmed skulle man uppskattningsvis ha förutsättningar att nå ca 90 procent av de somalier som är bosatta i
Sverige. Beroende på tilldelning av medel och annat tvingades man dock kraftigt revidera dessa planer.
Informationskampanjen leddes i huvudsak av ordföranden
i riksförbundet. Ordförande gav uttryck för en uppfattning
som grundades i dennes egna erfarenheter och förståelse av
»somalisk kultur och tradition«. Ett av argumenten var att
somali existerat som skriftspråk under en mycket kort tid
(ca två decennier) och att den skriftliga kulturen därför är
mycket begränsad. Däremot är den muntliga kulturen vad
gäller personlig dialog och muntlig debatt väl utvecklad och
även så vad gäller medbestämmande. Somalierna i Sverige
borde nås lättare genom möten än genom att skicka skriftligt
material med posten, ansåg ordföranden. Här visas tydligt
att satsningen, den planerade kampanjen, är en del av själva
definitionen av problemet.
I sin strategi för att fördjupa demokratin bland somalier
i Sverige, tänkte sig riksförbundet en informationskampanj i
form av ett samarbete mellan riksförbundet och lokala somaliska föreningar på ovan nämnda orter. På idéplanet handlade
det om att arrangera informationsmöten om val, politik och
samhälle som också skulle bygga på somalisk tradition för hur
folkliga möten ska gå till. En centralt organiserad plan som
stegvis skulle involvera de lokala föreningarna. Denna ambition genomfördes emellertid inte längre än till att ta kontakt
med berörda lokala föreningar och lokala politiker med somaliskt ursprung för att planera arrangemangen. De ursprungliga ambitionerna genomfördes aldrig beroende på Invandrarverkets4 sätt att hantera frågan om somaliernas integration
i Sverige, enligt ordföranden. Myndigheternas ageranden
har enligt honom undergrävt kampanjarbetet och försämrat
riksförbundets position gentemot de lokala föreningarna.
Oavsett om riksförbundets perspektiv överensstämmer
med andra aktörers uppfattning, vad gäller till exempel hur
4 Fram till 1 juni 1998, då Integrationsverket inrättades, hade
Invandrarverket hand om bidrag till integrationsprojekt. Dessa
bidrag handläggs nu av Integrationsverket.
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Invandrarverket fört diskussionen med olika somaliska föreningar, kan det vara intressant med en utvikning i frågan.
Enligt ordföranden i Somaliska riksförbundet kom deras
kampanj att urholkas i och med att Invandrarverket bjöd in
samtliga somaliska organisationer i Stockholmsregionen till
ett möte. Det visade sig nämligen att ett flertal lokala föreningar på samma sätt som riksförbundet ansökt om medel för
valsatsningar i sina lokala distrikt. Invandrarverkets representanter tog tillfället i akt att diskutera med de aktuella organisationerna om hur de medel som fanns till förfogande bäst
kunde fördelas och utnyttjas. Under det aktuella mötet parades ett flertal organisationer samman just för denna typ av
effektivitetsvinster samt för att undvika dubbelarbete. Detta
skedde, enligt samme ordförande, utan att riksförbundet
konsulterats i frågan. Hade man fått den möjligheten kunde
man också ha försökt förhindra det som nu skedde.
För det första hamnade riksförbundet i en besvärlig situation som uppstod i och med att de lokala föreningarna såg
en chans att själva hävda värdet i att sköta det lokala arbetet,
menar ordföranden. Riksförbundet var inte mäktigt att från
sin centrala position genomföra kampanjen lika effektivt. Vid
en första anblick tycks det i och för sig inte som om riksförbundets strategi motsäger de möjligheter som de lokala föreningarna såg i detta. Men riksförbundets ordförande pekar
här på att den auktoritet gentemot de lokala föreningarna
som han försökte skaffa sig, inte kunde uppnås. Utrymmet
för att övertala de lokala representanterna att arrangera
möten som utgick från en central strategi minskade. För det
andra blev heller inte riksförbundet konsulterat innan mötet
och därför kunde man ej heller föregripa eller initiera den
dialog med lokala föreningar som de strävade efter innan
Invandrarverket skred till handling. För det tredje hamnade
riksförbundet i en brydsam situation i och med att de riskerade att tappa i förtroende även inför Invandrarverket, menar
samme ordförande. Risken fanns givetvis att de lokala föreningarna, uppmuntrade av Invandrarverkets propåer om ekonomisk tilldelning på det lokala planet, i öppen dager skulle
visa ett oberoende gentemot riksförbundet och kanske till
och med misstänka att riksförbundet försökte marginalisera
dem. Om en sådan splittring blivit en realitet fanns förstås
risken att riksförbundets projekt skulle framstå som svagt.
Det tycks här som om riksförbundet ansåg sig fråntaget det
initiativ som deras centrala projekt krävde och såg sin ställning så pass underminerad att de tvingades in i en strategi
som de ursprungligen inte önskat. Enligt riksförbundets ordförande saknade myndigheten i detta fall således förmågan att
förstå den kulturella strategi som fanns inbakad i den centralt
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organiserade kampanjen. Vad man eventuellt också kan lära
sig av det somaliska exemplet – oavsett om man håller med
riksförbundets kritik i denna fråga eller inte – är att svenska
myndigheter måste hantera den här typen av frågor med varsamhet. Det är fullt möjligt att Invandrarverket i detta fall
uppnådde sina syften att tilldela de medel de hade till sitt förfogande på önskvärt sätt. Det är också möjligt att de lyckades
engagera somaliska föreningar i en diskussion om hur man
ska stödja integrationen, samtidigt som man på ett annat plan
oavsiktligt motarbetade riksorganisationens initiativ att samla
de lokala föreningarna i denna fråga. Men i så fall var det nog,
i båda hänseendena, ändå en oavsedd effekt som vi tror kan
undvikas genom att lägga ett större ansvar vad gäller definitionsproblematiken på de lokala aktörerna. Om riksförbundets strategi, efter en granskning på dess egna villkor, ser trovärdig ut, varför inte överlåta organisationen av kampanjen
till dem?
Risken finns att problemdefinitioner som är styrda från
centralt håll inte ger utrymme för den så kallade verkligheten
att omdefiniera problemställningen. Vad som skedde efter
den ovan beskrivna händelsen var att Somaliska riksförbundet tilldelades ett mindre anslag på villkor att den samarbetade med två organisationer utan att man för den skull visste
något om de övriga förutsättningarna för detta samarbete.
Mindre lustigt, från Somaliska riksförbundets sida, var att ett
av dessa påtvingade samarbeten inte fungerade och att det
andra utformades med den typ av informationsinsatser som
man inte själva trodde på.

Politik och problemkorrigering
Varför då denna fixering vid kunskapsproblemet på projektens centrala nivå? Ett möjligt svar är att politiska beslut
som regel tenderar att utformas i enlighet med entydiga problembeskrivningar som kan möjliggöra distinkta och tydligt
definierbara åtgärder och som dessutom kan ge direkta och
mätbara effekter.
En person inom Stockholms stads förvaltning som tidigt
varit drivande inom demokratisatsningen konstaterade att det
visst krävdes ett »helt annat politiskt arbete« förutom det
slags informationsinsatser som projektledningen tänkte sig,
»men vi kan bara driva de här frågorna«. Avgörande har alltså
varit vilka åtgärder som har funnits till hands, mer än de faktiska problemen – åtminstone enligt de analyser som IK
och staden gör gällande – bakom det bristande politiska
engagemanget (jfr Cohen et al., 1973; Brunsson & Olsen,
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1993). Projektets analys av demokratiunderskottets orsaker
kom alltså i huvudsak att designa den övergripande strategin
som ett kunskapsproblem. Ett problem av den sorten kräver
enligt konventionella uppfattningar informations- och utbildningsinsatser och projektets uppgift blir till stor del att lösa
kommunikationsproblemen förenade med dessa insatser.
För att undvika missförstånd vill vi genast påpeka att vi tror
att de enskilda satsningarna för ökat valdeltagande är intressanta och i sig viktiga initiativ för att försöka bryta den politiska segregationen. Trots den kritiska ton vi slår an menar
vi inte att det i sig är något fel eller bristfälligt i att definiera
ett problemområde, i termer av »invandrare« med »bristande
kunskap«, på det sätt som gjorts i de nämnda satsningarna
(trots det uppenbart problematiska med båda dessa definitioner). Med stor säkerhet gör de viss »nytta« vad gäller att skapa
engagemang för marginaliseringen av de invandrade men de
undanröjer eller ens vidrör inte de processer som kan tänkas
orsaka denna marginalisering. Dessutom är bristfälligheter på
planeringsstadiet inga katastrofer så länge de som genomför
satsningarna ges tillfälle att korrigera en definition som visar
sig vara bristfällig. Vad som kan vara en framkomlig väg är att
lägga stor vikt vid analyser men också planera in ett stort spelrum för lokala omdefinitioner under projektens gång. Detta
betyder att projekten bör ha mindre strama handlingsramar
än vad som fallet tycks vara i särskilt det somaliska fallet.
Det finns emellertid exempel som har inslag av politisk
dialog och en sådan kan med större sannolikhet leda till
korrigering av en viss ursprungsdefinition. I den mån inga
sådana spelrum finns riskerar satsningarna att sedimentera
sina begräsningar kring ett fördomsfullt antagande. I våra
ögon finns ett sansat ställningstagande från projektarbetarnas
sida; det viktigaste är inte att få folk så pass upplysta att de
går till valurnan som troende demokrater, utan det viktigaste
är att försäkra sig om att alla har en möjlighet att ta ställning
i frågan. Fortsätter folk att ligga på sofflocket på valdagen är
detta ett oroväckande men i sig hälsosamt tecken på att partierna är fel ute, alternativt är det något grundläggande fel
med det rådande systemet.
Men vår uppfattning, i viss mån präglad av efterklokhet, är
att även om okunskap (skulle) accepteras som den mest problematiska faktorn i sammanhanget, kan det fortfarande ifrågasättas om denna okunskap verkligen har med etnisk tillhörighet eller utländsk bakgrund att göra. Vänder man på
frågan är det, enligt vårt synsätt, knappast säkert (eller åtminstone inte belyst) att de som röstar också vet varför de röstar –
åtminstone inte att de har den kunskap om vårt demokratiska
system som presenteras i till exempel en demokratihandbok.

Att förverkliga en demokratisatsning
I detta kapitel ligger fokus på implementeringen av en demokratisatsning. Vi försökte i det förra kapitlet fånga det föreställningsklimat som de olika demokratisatsningarna startat
ifrån och vad dessa har för implikationer. I detta kapitel
beskrivs satsningarnas olika förverkliganden och vilka ambitioner som de arbetat med. Vi börjar med informationskampanjernas design och hur media och andra informationskanaler använts. Likaså beskriver vi relativt ingående hur
utbildningsinsatser formats och planlagts. I våra studier av
de nämnda satsningarna hörs också kritik som tycks mer allvarlig ju närmare de berörda målgrupperna man kommer.
I dessa led tas därför också initiativ till alternativa sätt att
formulera problemområdet och att genomföra demokratiarbete. Vi försöker i kapitlet med hjälp av olika exempel fånga
bilden av hur enskilda projekt och aktörer verkat ute på fältet. Utifrån dessa beskrivningar driver vi också en reflekterande diskussion som i grunden handlar om hur en viss satsning orienteras och omorienteras under implementeringen
av demokratifrågorna.

Information och upplysning
De demokratisatsningar vi studerat har som helhet betraktade
karaktäriserats av en tillit till information i form av affischering, broschyrer, informationsinslag i media etc. Exempelvis
var Stockholms kampanjer på central nivå starkt präglade av
denna strävan efter att informera. Därmed inte sagt att det
vare sig inom den särskilda demokratisatsningen eller i stadens
övriga verksamhet, fanns en ensidig koncentration på informationsarbete. Inom Ytterstadssatsningen i Stockholm, till exempel, genomförs en hel del insatser som på ett annat plan har
till avsikt att verka för fördjupad demokrati. Likaså finns olika
integrationssatsningar i Göteborg som har detta syfte.

Informationskampanjer i Stockholm
Knappt en miljon kronor tilldelades Information Stadshuset
för att göra informationsinsatser – ett belopp som med tanke
på omfattningen inte är direkt svindlande En del av dessa
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insatser skedde i samarbete med Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen. Bland annat trycktes affischer, flygblad
och en broschyr (upplaga 75 000 exemplar) som kallades
Demokratihandboken samt en separat och utförlig lärarhandledning till broschyren. Dessutom har det hela tiden
funnits information om valet på Stockholms stads hemsidor.
Den tryckta informationen distribuerades till skolor och
till de olika stadsdelarna. Affischer klistrades upp i olika delar
av staden och särskilt i de utvalda områdena (Rinkeby, Kista,
Spånga-Tensta, Skärholmen och Vantör), fönsterskyltar fick
strax innan valet 1998 pryda kollektiva färdmedel i Stockholm och det sattes in annonser i vissa »invandrartidningar«
och i gratistidningarna Avisen och Metro (en helsida). Utöver
detta fick Information Stadshuset tillfälle att medverka i
»miniatyr TV« som sänds i en svensk-/persiskspråkig kanal
och producerade dessutom en videofilm (»jag ska rösta«) om
demokratifrågor och vikten av att rösta som visades i tre delar
(á 18 minuter) i Öppna Kanalen (lokalt över Stockholm).
En hel del av informationen har översatts till olika språk.
Även Kultur- och idrottsförvaltningen tilldelades medel för
liknande insatser. Här riktades insatserna i huvudsak till olika
etniska föreningar och ett antal närradiostationer och lokala
tv-stationer (Öppna Kanalen). Det arrangerades också fem
seminarier kring demokratifrågor dit föreningslivets styrelseledamöter blev inbjudna. Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Stockholm riktade i huvudsak sin information till skolor (högstadiet, gymnasiet, Komvux och Sfi) och
arrangerade dessutom ett seminarium om demokratifrågor
för samhällskunskapslärare.
Uppmärksamheten tycks alltså viktig i sammanhanget.
Ändå handlade Stockholms kampanj inte i huvudsak om att
skapa uppmärksamhet. I såväl samtal med handläggaren vid
Integrationsförvaltningen som samma enhets rapportering
framgår att stadens insatser i detta sammanhang är kringgärdade av ett antal etiska regler. Insatser som syftar till ökat valdeltagande måste vara partineutrala och de får inte utformas
på så vis att de gynnar eller missgynnar något politiskt parti.
De ska heller inte omfatta aktivt uppsökande av enskilda vare
sig i deras bostad eller på deras arbetsplats. I de etiska reglerna slogs det också fast att det inte får handla om belöningar till dem som röstar. Dessutom tar man i reglerna
avstånd från kommersiella inslag, beskrivna som »jippon«,
och betonar att det handlar om dignitet och värdighet –
demokrati är något som måste försvaras. Vidare finns ett
antal riktlinjer om vilka frågor som information bör handla
om, till exempel vad röstning egentligen kan påverka, hur
den politiska processen ser ut och vad som går att påverka
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genom att rösta, hur man påverkar samt valtekniska frågor.
En översikt av vad som gjorts i de nämnda stadsdelarna
bekräftar vår uppfattning om att Stockholms stads valsatsning
som helhet är mycket informationsorienterad. Så gott som
samtliga punkter i stadens egen lista över vad som gjorts, har
tydliga informationsinslag. Till informationsbaserade insatser
hörde allt det som samhälleliga informationskampanjer i traditionell mening brukar inbegripa, det vill säga information
om exempelvis vem som får rösta, hur den politiska processen går till, vad som finns att påverka och hur man gör när
man röstar.

Informationskampanj i Göteborg
I Demokratiprojektet i Göteborg satsade man mycket på
att skapa uppmärksamhet. I en intervju betonar projektledaren att det egentligen handlar om ett för majoritetssvensken
»okänt landskap« i vilket man i egenskap av »projektarbetare« på något sätt måste finna de stigar och bakgator som
når framåt. Arbetet har mycket av en prövande karaktär där
vissa försök tycks nå en bit framåt medan andra är återvändsgränder. Projektledaren har i detta sett massmedia –
tidningar, radio och tv – som viktiga resurser vad gäller att
sprida information till berörda grupper och samtidigt »upplysa« och inspirera till debatt i frågor som har med demokrati att göra. Projektledaren har här i första hand vänt sig till
medier som sänder eller skriver på respektive grupps modersmål. Bland annat så skickades kort innan valet en uppmaning/
inbjudan till »›invandrar-‹/etniska gruppers media« i Göteborg om att föra en dialog i dessa frågor för att vända trenden med minskat valdeltagande. Likaså brukade projektet
regelbundet faxa information till de närradiostationer som
sänder på andra språk än svenska. Vidare har gratistidningen
Metro försetts med information och tips. Metro har setts
som en viktig resurs eftersom den är flitigt läst bland befolkningen i de områden som insatserna riktas till.
Massmedia har i Demokratiprojektets satsning varit behjälpliga i försöken att få till stånd ett slags medvetenhet om valets
betydelse – särskilt gäller detta insatser riktade till Göteborgs
iranier och finnar. Till exempel skickades det via »finsk press,
radio och TV i Göteborg« ut ett upprop och en inbjudan
till alla Göteborgsfinnar att delta i en informations- och diskussionskväll gällande »ett aktivt ställningstagande vid valet
den 20 september«. Inbjudan förmedlades dessutom till alla
»Göteborgsfinnar med politiska uppdrag« inom staden, föreningar med anknytning till Göteborgsfinnar, finska general-
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konsulatet i Göteborg, ett antal personer i nyckelställning
inom den finska gemenskapen, demokratiredaktionen vid
Öppen Kanal (lokal tv) och utbildningsförvaltningens kansli.
Uppropet inleds med rubriken: »Demokratitips – Hur råda
bot på det Göteborgs-Finska röstskolket?«. Tonen är medvetet provokativ – det talas om skolk och om att ligga kvar på
soffan – precis som om det handlade om att ge en bakläxa
till Göteborgs finnar för att de slarvar med röstandet. I uppropet lockas det också med en tävling och generösa priser –
första pris är en flygresa tur och retur till Finland. Få personer nappade på detta erbjudande men det illustrerar trots det
karaktären på en del av det arbete som bedrivs inom projektet.
Ett annat initiativ togs i samband med att ett rykte tycktes
vara spritt bland stadens muslimer om att ett deltagande i
den typ av demokratiska val som vi har i Sverige stod i motsättning till islam. Efter kontakter med muslimska föreningar
i Göteborg förmåddes två imamer från Islamiskt Kulturcentrum i Göteborg och Islamiska Kulturföreningen i Göteborg
att skriva ett upprop som publicerades i massmedia där man
slog fast att valet i Sverige inte stod i motsättning till islamisk etik och att det tvärtom är viktigt att göra sin röst hörd.
Andra exempel är en ceremoni för delaktighet i Slottsskogen
i samband med nationaldagsfirandet och en tävling »för integration i Hammarkullens skolor« i samarbete med Idrottens
studieförbund, SISU, de chilenska och finska konsulaten
samt Hammarkullens skolor.
Det finns i Göteborg fler exempel på liknande okonventionella initiativ för att med hjälp av ökad uppmärksamhet
också uppnå bättre resultat vid valet 1998. I detta fall är det
tydligt att projektet föreställer sig att uppmärksamheten har
ett värde i sig och att den ska leda till dialog och ställningstagande. Det vore emellertid orättvist att alltför starkt betona
projektets okonventionella och delvis »jippobetonade« sidor.
Som påtalats har projektet medverkat i produktionen av
»Demokratiboken – för svenskar från alla länder« och framförallt sökt möjligheter till samverkan med vad man kallar
»folkbildning«.

Samverkan med folkbildning
Demokratiprojektet i Göteborg har i samarbete med ett flertal studieförbund utvecklat visioner och strategier för upplysning av utrikes födda. För detta ändamål bildades en granskande referensgrupp. Innehåll och former för denna satsning
var främst knutna till utbildningen av cirkelledare och framta-
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gandet av en bok som också var tänkt att utgöra ett underlag
för studiecirklar. I praktiska termer koncentrerades mycket av
samverkansarbetet till utformandet av det manus som så småningom blev Demokratiboken, med journalisten Lise Blomqvist som författare. Samma år bildades också en referensgrupp, som diskuterade denna produktion. Under det första
halvåret 1997, diskuterades även uppläggningen av studiecirklarna och utbildningen för cirkelledare – »demokratipiloterna« som de sedermera kallades.
Studieförbunden skulle rekrytera cirkelledare och anordna
former för den utbildning som sedan planerades. Även här
finns inslag som syftade till att öka uppmärksamheten kring
kampanjen. »Kickoff« för utbildningen blev en ceremoni på
Börsen i Göteborg (den centrala förvaltningsbyggnaden) i
augusti 1997. Kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson och vice ordförande Jonny Magnusson samt dåvarande
statsråd Leif Blomberg deltog i denna upptaktsträff. Ceremonin rönte en viss uppmärksamhet i massmedia. Vad gäller
folkbildning och demokrati så handlar således Demokratiprojektets strategi mycket om att skapa intresse för dessa frågor hos studieförbunden. Vidare ville man i samråd med studieförbunden initiera utbildningar och bidra med material –
Demokratiboken – samt utbildningen av lärare/cirkelledare.
Demokratiboken har varit ett av demokratiprojektets »spjutspetsar« i samarbetet med olika folkbildningsorgan. Med
denna har man haft något konkret att erbjuda som kan inspirera till dialog i till exempel studiecirklar och kurser. Författaren uttrycker en förhoppning om att boken ska användas som ett diskussionsunderlag i till exempel studiecirklar
och att deltagarna efter sådana diskussioner ska »få bättre
förutsättningar att delta i samhällslivet i sin närmiljö och
kanske engagera sig politiskt« (Blomqvist, 1987:9). I studiehandledningen sägs dessutom att boken kan användas som
uppslagsverk.
Produktionen av cirkelmaterialet Demokratiboken är av viss
betydelse vad gäller »informationseffektivitet«, eftersom en
av poängerna med att ha en sådan bok är att den är språkligt
tillgänglig även för personer som inte var vana vid att läsa
komplicerade texter på svenska. Detta garanterades delvis av
att medlemmarna i referensgruppen till hälften var infödda
svenskar och resterande således hade utländsk härkomst.
Under hösten 1996 utarbetades bokens manus som tillställdes berörda personer, då också självfallet referensgruppen.
Bokens manus har dessutom granskats av två lärare i svenska
för invandrare, sfi, och en kurator. En sammanställning hade
också gjorts av synpunkter på svåra ord och lättillgänglighet
av elever i en sfi-klass. Överlag fick det avsnitt som valdes
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ut för testet goda vitsord på tillgänglighet och språkanvändning. Ett textavsnitt hämtades också från en konkret berättelse som beskriver en kvinna som återvänt till sitt hemland i
Sydamerika – med andra ord bestod boken inte uteslutande
av en abstrakt diskussion. Boken togs för den skull inte emot
med öppna armar utan har, som vi återkommer till, av flera
skäl ansetts vara kontroversiell och delvis alltför abstrakt. En
återkommande reflektion är till exempel att granskningssidan
kunde ha förstärkts ytterligare. Det kunde ha varit fördelaktigt att vänta in råd från en större grupp företrädare för
olika etniska grupper eller praktiskt verksamma på fältet. Ett
grundligare test av manuset borde också ha gjorts på flera
grupper med utländsk bakgrund, samt även för övrigt inhämtat deras synpunkter på upplägget. Som testexempel valdes
här – möjligtvis olyckligt – också en av de mest konkreta levnadsberättelserna i boken.
I syfte att bilda oss en uppfattning om hur information och
kunskapsunderlag formuleras i den här typen av satsningar,
har vi tittat närmare på Demokratiboken. Den tänkta läsaren
är deltagare i studiecirklar och andra typer av utbildningssammanhang. Det är tydligt att författaren tar sin utgångspunkt i det svenska samhällets system för demokrati och att
den i huvudsak vänder sig till nya svenskar och de som i sitt
arbete kommer i kontakt med »invandrarfrågor«. Så här skriver Lise Blomqvist i sitt förord: »I boken lägger vi tonvikt
vid de mer informella dragen i demokratin och svenskarnas
beteende i vardagslivet. Anledningen till detta är att våra vardagsvanor, som ibland kan te sig stötande eller i varje fall
underliga för utlänningar, har sin grund i det svenska samhällets historia och i vårt sätt att leva demokratiskt« (Blomqvist, 1997:8). Därför presenteras den svenska demokratins
anor och grunder. Demokratifrågorna sätts också i relation
till såväl könsrelationer och barnuppfostran som undervisning och arbetsliv. I bokens senare del behandlas de sammanhang där en stor del av det praktiska demokratiska arbetet i
Sverige äger rum, i folkrörelser och riksdag. Avslutningsvis
görs en reflektion över den svenska demokratins framtid och
slutligen presenteras det aktuella demokratiprojektet och de
personer som bistått i framställningen av denna bok.
Bokens diskuterande och reflekterande karaktär lämnar ett
bestående intryck. Uppslagen är många och tankeväckande
men samtidigt ges inte de många uppslagen, av förståeliga
skäl, någon djupare belysning. Tonen kan på sina håll förefalla en aning etnocentrisk då »det svenska« (formulerade
som till exempel »vi« och »våra«) används som ett slags referenspunkt för demokratidiskussionen på ett ganska oproblematiserat sätt. Vi menar inte att här ge författaren rekom-

DEL 6: STRATEGI FÖR DEMOKRATI

35

mendationer till andra formuleringar men vi tror att texten
ger tydliga signaler till läsaren om att det gäller för dem att
anpassa sig till ett fungerande – låt vara med vissa brister –
demokratiskt system med urgamla traditioner.
En annan och kanske viktigare synpunkt är att den attityd
till det skrivna ordet som boken i vissa stycken kräver, inte är
självklar vare sig om man är infödd svensk eller inte. »Invandrare« är ingen homogen läsekrets. Läskunnighet och utbildningsbakgrund varierar över hela fältet. Vårt intryck är att
boken vare sig motsvarar epitetet lättförståelig faktabok eller
komplicerad akademisk text. En av cirkelledarna sade exempelvis att boken »är för enkel för de med hög utbildningsnivå, och den är för svår för andra utan denna bakgrund«.
Avsaknaden av en tydlig profil, varken debatt eller fakta, kan
vara förvirrande. Flera kapitel berör dessutom okända områden där många cirkeldeltagare inte har några egna referensramar att hänga upp diskussioner på – innehållet blir av den
anledningen (snarare än språket) abstrakt. Det är i bristen
att överbrygga dessa skilda världar som boken och det sätt
som cirkelformen planerades skjutit över målet. I vissa av de
studiecirklar som startades har verksamheten kunnat fungera
hyggligt ändå. Men detta har mer varit beroende av att cirkelledare med egna pedagogiska former – med gester och
illustrationer – kunnat förtydliga och ibland komplettera viktiga sammanhang.
Stockholms motsvarighet till Demokratiboken är Demokratihandboken – en betydligt blygsammare produkt. Handboken
är i praktiken en broschyr med illustrerad och kortfattad text.
Målgruppen tycks vara densamma som i Göteborg, på bilderna visas ansikten som inte motsvarar de stereotypa uppfattningarna om hur genomsnittssvensken ser ut, men texten har jämfört med Göteborgs demokratibok en helt annan
praktisk faktaorientering. Här får man på ett lättfattligt sätt
helt enkelt reda på vilka institutioner som förvaltar demokratifrågorna i Sverige och vilken betydelse som valet har i konkreta frågor som till exempel miljö, skola, barnomsorg och
så vidare.
I Göteborgs utbildning av de så kallade demokratipiloterna, kom i första hand tre studieförbund att engagera sig;
ABF – Arbetarnas Bildningsförbund, Sfr – Studiefrämjandet
samt SV – Studieförbundet Vuxenskolan. Dessa studieförbund utarbetade tillsammans en ansökan om ekonomiskt
bistånd för utbildningsdagarna. Ansökan tillställdes tre
stadsdelsnämndsförvaltningar belägna i de nordöstra delarna
av Göteborg – i de stadsdelar som har en hög koncentration
av personer med utländsk bakgrund. Som målsättning för
projektet angavs att en massiv utbildningsinsats planerats
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och att studieförbund, Komvux, invandrarorganisationer och
andra berörda parter ska medverka i denna. Sammanlagt
beviljades ett belopp på 44 200 kronor från dessa nämnder.
Med detta kunde också studieförbundens satsning gå vidare
(vilken roll Demokratiprojektet spelade här är mer osäkert).
Cirkelledarutbildningens deltagarlista omfattade 29 namn.
Av namnen att döma så har deltagarna en relativt väl fördelad spridning avseende kön och etnisk bakgrund. Vid det
inledande seminariet i ledarutbildningen var professor Henry
Bäck, Göteborgs universitet, föredragshållare och ämnet
handlade om invandrarnas politiska delaktighet. Ett femtontal personer från utbildningen av demokratipiloter var närvarande på detta möte (november 1997). Utbildningen kom
sedan att följas upp med några utbildningstillfällen på »Blå
stället« – den stora samlingslokalen i Angered. Under januari 1998 anordnades två heldagar med utbildning, och en
uppsamlingsdag i februari. Kursledare vid dessa tillfällen var
Lise Blomqvist. Sammanlagt omfattande utbildningen cirka
30 timmar. Ett möte för uppföljning och utvärdering skulle
också komma att ske vid ett senare tillfälle med ett halvdussin kursdeltagare närvarande. Som programförklaring för
utbildningen nämndes visioner som till exempel »hur skall vi
utveckla förmågan att argumentera och självständigt uttrycka
ståndpunkter och därmed ge tilltro till den egna förmågan
att som medborgare påverka samhällsutvecklingen?«
Utbildningen av de så kallade demokratipiloterna kom
således igång enligt uppgjorda planer. Däremot var deltagarnas synpunkter på cirkelledarutbildningens kvalitet blandade.
Synpunkter från dem som deltagit i eller administrerat kursen
varierar inom ett brett spektra. Flera av de tillfrågade tyckte
att kursen har givit dem erfarenheter för livet och att diskussionen inom gruppen varit positiv. Detta gällde särskilt de
tillfällen där deltagarna utifrån personliga erfarenheter från
hemlandet diskuterat demokratibegreppets innebörd vilket
givit dem insikter att ta med sig till andra sammanhang; detta
även om de själva senare inte kom att starta upp några egna
studiecirklar. Exempelvis uppgav ABF:s samordnare att kursen för flera deltagare blev en ingång till ett politiskt intresse
eller kom att stärka ett redan befintligt sådant. Samordnaren
uppger också att någon fortfarande driver kurser för kvinnor
med utländsk bakgrund som har inslag av demokratifrågor.
Andra röster var mer kritiskt inställda till kursen. Kursen
för blivande cirkelledare anklagades för att vara alltför akademiskt hållen. De invandrades egna perspektiv på demokrati
saknades mer eller mindre. Den som kom att leda kursen
för cirkelledare ägnade heller inget större utrymme åt diskussionen om det krävs en särskild vuxenpedagogik i studie-
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cirklarna. Dessutom fungerade praktiska frågor ganska dåligt.
Från detta håll påpekades också att långt ifrån alla fullföljde
kursen (cirka 8–10 deltagare slutade kursen enligt ABF:s
representant). Det allmänna omdömet från två kritiskt
inställda deltagare var att utbildningen inte givit dem det
som de förväntat sig och att den heller inte var förankrad i
den lokala verkligheten – de kunde ha utnyttjat tiden bättre
själva utifrån sina egna erfarenheter.
Givetvis kan kursen och dess relevans bedömas utifrån en
mängd aspekter (effekter av demokraticirklar kommer att
beröras under kapitlet »Demokratikampanjer under ytan«).
Uppenbarligen har flera av deltagarna känt sig stimulerade av
kursen men kanske inte så mycket på grund av dess formella
innehåll som tillfället till att utbyta erfarenheter och diskutera
sig samman. Detta värde ska inte förringas, särskilt som de
ekonomiska medel som använts inte varit påfallande stora.
Andra synpunkter bör emellertid också vägas in. Bland annat
avsaknaden av moment som understryker att i studiecirklar
riktade till en viss målgrupp, krävs en speciell pedagogik. En
annan betraktelse är att få steg tagits för att förankra projektets idé. Exempelvis tycks inga fördjupade kontakter med
föreningar och strategiska nyckelpersoner ha tagits i syfte att
utforma kursernas innehåll i rätt riktning och för att bättre
föra projektets tankar vidare till konkreta människor som
kunnat agera dörröppnare för studiecirklarna.
Under våren 1999 försökte Demokratiprojektet och den
nybildade Demokratigruppen vid invandrarnämnden att på
nytt lansera Demokratiboken hos studieförbunden. Verksamma inom studieförbunden uppgav att deras erfarenheter
var att rekryteringen till cirklarna hade varit trög det senaste
året. En förutsättning för att kunna väcka intresset var, enligt
dem, att Demokratiboken redigeras om eller ersätts av annat
material. Företrädarna för detta förslag poängterade också att
cirklarna, för att ha chans att överleva, måste vara lokalt förankrade. Detta särskilt när cirkelverksamhet i allmänhet röner
ett allt mindre intresse även hos infödda svenskar.
I fallet Göteborg och studiecirklarna syns tydligt två kritiska moment; vikten av att ha en projektstruktur som kan
nyttogöra sig korrigeringar och motbilder och betydelsen
av att kunna mobilisera kontakter som förankrar strategin.
De övriga satsningarna står självfallet inför samma kritiska
moment. Tänkbara kontakter för en satsning finns hos
»invandrarföreningar« – om målgruppen är utrikes födda –
men även i det lokala »civila samhället«. Frågan är hur man
etablerar dessa kontakter. Därmed är vi tillbaka till utgångspunkten.
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Samverkansmöjligheter
Stockholms satsning har delvis en decentraliserad utformning. Satsningen är som helhet organiserad som ett antal
stadsdelsprojekt med en gemensam plattform och som också
har stöd vad gäller kunskapsutveckling och samordning av
en centralt baserad tjänsteman. I Göteborg valde man den
centralorganiserade modellen vilket innebar att projektledaren fick förlita sig på masskommunikation och i övrigt agera
indirekt genom föreningar och förbund men även genom de
myndigheter som arbetar nära människorna. Projektet tänkte
sig exempelvis att kollegerna inom andra förvaltningar och
stadsdelar i Göteborg på något sätt ska kunna förankra idéerna bland de människor de möter. Projektledaren betonar
att det arbete som projektet initierat centralt måste få en lokal
förankring för att kunna fungera. Stadsdelarna i Göteborg
ser mycket olika ut vad gäller social struktur och »invandrartal« och utan tvivel är det främst de stadsdelar som härbärgerar ett stort antal utrikes födda som också blir de som är
i fokus för demokratisatsningar såväl som andra sociala insatser – inte minst i den påbörjade storstadssatsningen.
Demokratiprojektets engagemang i stadsdelarna har under
de år verksamheten pågått främst varit knuten till stadsdelsnämndsområdena (SDN) på Hisingen och i de nordöstra
delarna av Göteborg. Med punktvisa insatser och initiativ så
har Demokratiprojektet deltagit i aktiviteter för att höja valdeltagandet och för att allmänt skapa samhällsengagemang i
främst lokala frågor. Detta gäller särskilt för tiden innan valet
1998. Därefter har formella kontakter och samverkan med
SDN-verksamheter blivit mer sporadiska. I stadsdelen Bergsjön uppstod exempelvis inför valet ett fruktbart samarbete
med medborgarkontoret. Som exempel kan några informationskampanjer och ett halvdussin möten och träffar inför
valet 1998 nämnas. För att föra ut projektets budskap tog
Demokratiprojektet vid denna tid omfattande kontakter med
opinionsbildande media och ett flertal journalister som själva
har invandrat till Sverige.
I samband med dessa informationskontakter togs några
okonventionella initiativ. Ett exempel är det om att bostadsbolagen skulle påminna om valets vikt på sina hyresavier, ett
annat var försöket att förmå postens personal – brevbärarna –
att personligen överlämna röstkort till röstberättigade inom
de grupper som kampanjen riktade sig till (som emellertid
misslyckades). Demokratiprojektet tog också initiativ till de
ansträngningar som gjordes för att rekrytera valförrättare
med utländsk bakgrund. Här har projektet också markerat
sin avsikt att inför nästa val verka för att valförrättarna får en
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betydlig offensivare roll även månaderna före nästa val – att
ta personliga kontakter med röstberättigade av utländsk bakgrund (jfr somalierna i Linköping).
Demokratiprojektet har, enligt uppgift, under senare år
fått en mer marginell position ute i stadsdelarna beroende på
flera omständigheter. Något av positionsförskjutningen ryms
i att invandrarförvaltningens framtid är allmänt osäker, liksom att den fråga som Demokratiprojektet mest fokuserat –
valdeltagandet – är mindre i ropet mellan valen. En väg som
Demokratiprojektet kan gå för att ge stadga åt sin verksamhet är att utvidga och samtidigt bereda plats i projektet för
representanter från andra nämnder och strategiska nyckelpersoner. Detta för att få reellt fäste i stadsdelarna och åstadkomma en bättre samverkan med andra nämnder. Frågan har
också övervägts av projektledaren och den grupp av politiker från dåvarande invandrarnämnden som fortfarande följer
projektet. Delvis har några steg i den riktningen tagits genom
en flyttning av projektet till SDN-Frölunda.
Demokratiprojektet kunde haft en mer framträdande roll
i de omfattande utredningarna med namnen Hjällbo respektive Bergsjöns Framtid. I dessa grundliga översyner av
två utsatta stadsdelar har demokratiaspekterna varit en av
de ledande frågeställningarna men invandrarförvaltningens
engagemang har stannat vid att vara en remissinstans. Under
sista året då invandrarförvaltningens och Demokratiprojektets framtid varit osäker förefaller konkreta former för samverkan att ha avstannat. Dessutom hänvisar projektledarna
till att inom de olika SDN-förvaltningarna, så råder nu en
viss trötthet att ta på sig ytterligare uppdrag av den karaktär
Demokratiprojektet är inriktad på. De som arbetar i dessa
stadsdelar är hårt utsatta för projektverksamhet och demokratisatsningen kan ses som ytterligare ett tids- och resurskrävande projekt med osäkert utfall.
Projekttätheten tycks således ha gjort det svårare att förankra åtminstone »Demokratiprojektets version« av demokratiarbete ute bland de ansvariga i stadsdelsnämnder och
förvaltningar. Projektledaren nämner också förekomsten av
en viss skepsis mot centralt dirigerade insatser som motverkar engagemanget i de olika stadsdelarna. Projektets insatser
har därvid stannat med »att så frön« – här och var har man
lyckats få till stånd ett visst intresse – men utan att ha haft
möjlighet att övervaka om det gjorts några reella insatser.
Även samarbetet med utbildningsnämnden – en annan viktig
aktör i dessa frågor – har varit trevande. Det har varit svårt
att få tiden att räcka till och man har hittills inte fått någon
stadga på samarbetet. Här hoppas projektledaren på att så
småningom få ett större gensvar i gymnasieskolor, vuxen-

40

UTANFÖR DEMOKRATIN?

utbildning och i kunskapslyftet. En stor del av Demokratiprojektets samverkan och aktiviteter har snarare gått via
andra »engagerade eldsjälar« i dessa bostadsområden som
stått vid sidan av SDN-förvaltningarnas verksamhet. Det är
därför vanskligt att uttala sig om Demokratiprojektet, i formell eller »mätbar« mening, har haft eller har en väl förankrad plattform i stadsdelarnas konkreta demokratiarbete. I
vissa särfall som – t.ex. det med imamernas uppmaning om
att gå och rösta – har projektet lyckats och säkerligen bidragit till ett höjt valdeltagande.
Det arbete som initierats i Stockholm har i högre grad
ett uttalat syfte att i överensstämmelse med lokala förutsättningar i de olika stadsdelarna utforma de åtgärder som
behövs för att åstadkomma en fördjupad demokrati. Till
detta hör användandet av icke-traditionella tillvägagångssätt
för att nå ut till de delar av befolkningen som annars tillhör
de i politiskt hänseende mest marginaliserade. Vi finner här
tydliga inslag av politisk dialog, eftersom det där, förutom
information via lokalradio och lokal-tv, arbetsmarknadsprojekt och så vidare, handlade om diskussioner, exempelvis på
sfi-skolor, och om att etablera ett nära samarbete med föreningar i de aktuella områdena. Det samarbete som projektarbetarna i Stockholms stadsdelar inledde med föreningarna i
de olika områdena hade som utgångspunkt att det först och
främst var vad som kallades okonventionella lösningar som
skulle prägla sättet att arbeta. Eller som en av de båda projektledarna i Husby berättade:
»Stadsdelsförvaltningen har sagt att vi gärna ska arbeta lite
annorlunda än det traditionella systemet, där man brukar
skicka information till folk. Där handlar det ofta om att man
slänger bort den, att man inte läser den eftersom man tror
att det är reklam. Och då har vi funderat att man skulle
kunna använda mun till mun-metoden, att man personligen
träffar folk och använder den mänskliga kontakten på något
sätt.«

Projektledaren i Husby knöt här själv kontakter i sin omgivning och förde parallellt med information och propaganda
för deltagande i den politiska processen, en dialog med
medlemmarna i invandrarföreningar och andra sammanslutningar. En bärande tankegång var att »det finns många som
traditionellt sett fått informationen genom mun-till-mun
metoden … Vad jag därför brukar göra är«, påpekade han,
»att en av projektledarna träffar folk i olika sammanhang; på
festivalen, på torget, på gatorna. På skolavslutningen var jag i
olika sammanhang och delade ut flygblad och snackade med

DEL 6: STRATEGI FÖR DEMOKRATI

41

folk«. Enligt projektledaren behövs »hela tiden nya krafter
och nya lösningar, man skall hela tiden anpassa sig efter de
rådande omständigheterna«.
Projektledaren i Rinkeby betonar också med eftertryck att
det i den mångetniska förorten är nödvändigt att testa nya,
okonventionella lösningar för att nå konkreta resultat vad
gäller medborgerligt engagemang:
»Normalt för mig, eller för många svenskar, är att man läser
sig till information. Det kommer lappar i brevlådan, det
mesta kastar man, och sedan kan man sitta och läsa på papper från allt ifrån Hemglass till Kpml(r). Och det gör inte
folk här, man läser sig inte till information på det sättet! Jag
har inget riktigt belägg för det, men jag tror att det förhåller
sig så att även de som kan läsa och skriva, kanske har en god
utbildning från hemlandet och alltihop, ändå inte är vana vid
den här oerhört opersonliga och skriftliga kulturen som vi
har i Sverige. Det är en tanke jag slänger ur mig. Sedan har
vi även de som tycker att det är svårt att läsa: ›Det är för jobbigt, jag orkar inte‹! Det är en grupp. Att de inte läser, det är
ju självklart! Man vill ha ett direkt och personligt tilltal, det
märker man. Det behöver inte handla om valet, det kan gälla
vilket kommunalt ärende som helst! Man vill bli personligt
tilltalad!«

Detta förespråkande av politisk dialog, snarare än politisk
information i form av reklam, är dock i sig inget som har med
etnisk tillhörighet att göra – man kan nog inte tolka projektledaren bokstavligt på den punkten. Det är heller inget
specifikt för just Rinkeby eller andra mångetniska förorter. Vi
tror inte att vare sig Rinkebybor eller andra -bor är särskilt
roade eller benägna att läsa allt det som kommer i brevlådan.
Vi misstänker snarare att problemet att skapa engagemang är
något som genomsyrar i princip varje demokratiskt system.
Däremot är det här tydligt att engagemangskapandets första
led – att nå ut med information och medvetandegöra människor – är mer komplicerat beroende på språkproblem och
utanförskap. Skapandet av kontakter med föreningar och etablerandet av en dialog med invånare på lokalt plan kan ses
som en motvikt till kommersialiserade politiska kampanjer
där politik framstår som »reklam« och »showbiz«.
Projektledaren i Göteborg nämner att han inom sitt
område har bortemot 150 nationaliteter beräknat på födelseland att föra denna dialog med. Det är dessutom inte alla av
dem som har bildat föreningar av större format. I projektet
har man lyckas identifiera en del nyckelpersoner och eldsjälar
som man hoppas få hjälp av i att mobilisera sina landsmän
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till ett aktivt ställningstagande. Som exempel nämns tolkar
– en yrkesgrupp som ofta brukar ses som mellanhänder och
nyckelpersoner – och att man bjöd in alla verksamma tolkar
i Göteborg till ett möte för att diskutera hur man bäst kunde
mobilisera deras »klienter«. Här har emellertid inga uppgifter lämnats vad gäller utfallet av detta möte. En annan kategori finns hos föreningarna och projektledaren berättar bland
annat att han ringt runt till 45 ordföranden för de större
föreningarna och diskuterat frågor som har med demokrati
att göra. Han har också skrivit brev med uppmaning att ta
demokratifrågorna på allvar. Avsikten med dessa insatser är
att få dessa föreningar att »gå fram på bred front« för att höja
engagemanget i demokratifrågor. Man har särskilt inriktat sig
på finnar och iranier – två grupper som är stora i Göteborg
och som i statistiken båda uppvisar låga röstetal.
Med tanke på att det i stort sett är endast en person som
arbetar i projektet, kan det givetvis inte förväntas några stordåd inom detta område. Projektledaren inser, om någon,
detta och uttrycker också att han själv endast kan fungera
som ett slags katalysator. Han kan försöka mana på föreningarna att själva driva demokratifrågorna och han kan bygga
upp ett nätverk av personer som han kan förlita sig på i
dessa frågor – på så sätt som gjorts – men mycket mer hinns
knappast med. Om det övriga arbetet med demokratisatsningen ska skötas parallellt, ja då hinner man knappast med
att besöka ännu fler föreningar eller att helt enkelt gå ut
bland människor i olika sammanhang och prata om demokrati. Kanske det handlar om prioritering?
Även om tid och resurser skulle finnas för ett mer dialogoch personinriktat arbete, krävs emellertid också de rätta
kanalerna för detta. Projektledaren säger att det givetvis finns
ett antal faktorer som inverkar här och som gör att det inte
bara är att gå ut och informera samt uppmana folk att rösta.
Några sådana kan vara skilda demokratibegrepp, utbildningsnivå och personers vistelsetid i Sverige samt de framtida planerna för denna. Här kan man också fundera över om det
inte handlar om »rummet« för denna demokrati. Många föreningar är starkt engagerade i den politiska processen i sina
hemländer – ofta med ett västerländskt demokratibegrepp
framför ögonen – och en kampanj måste (bland annat) därför ta hänsyn till vad som sker i hemlandet och i den aktuella
gruppens sammanhang i Sverige.
För Demokratiprojektet har ett sätt att så att säga bana väg
för utbildningssatsningar och i övrigt åstadkomma ett slags
mobilisering för dessa frågor, varit att etablera kontakter med
de olika etniska grupper som är representerade i Göteborg.
Kontakterna med dessa har skett genom, vad projektledaren
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kallar för, »kafferepsmetoden«. Kafferepet skulle kunna sägas
vara ett inslag i det som benämnts politisk dialog ovan.

Medlemsföreningar
Föreningar uppbyggda kring ett större antal medlemmar har
jämfört med kommuner en annorlunda och, föreställer vi oss,
mindre komplicerad uppgift vad gäller skapa engagemang.
Detta har med målgruppen och dess organisation att göra.
Kommunen har ett ansvar visavi samtliga kommuninvånare, medan föreningen vanligtvis inte har något annat ansvar
än sin egen medlemskår. I detta engagemangskapande arbete
har till exempel Nya Kronogården ett viktigt instrument, den
lokala tidskriften Kronogårdar’n. Tidskriften gavs för första
gången ut 1998 och innehåller all tänkbar information från
lokalområdet. Ett sätt att informera och uppmana till tyckande och tänkande i olika frågor. Enligt uppgift är tidningen
efterfrågad och distribueras till hushållen i området. Ett annat
sätt har varit att distribuera olika typer av valinformation till
föreningens 35 medlemsorganisationer. Föreningen har dessutom klistrat upp affischer och distribuerat valinformation till
bland annat biblioteket, fritidsgårdar samt till kommunens
integrationsenhet.
Somaliska riksförbundets informationsinsatser handlade
om att översätta valinformation och partiernas program till
somali och i det somalispråkiga nyhetsbrev som riksförbundet gav ut tillsammans med Sagal spreds valinformation till
läsarna. Valinformationen handlade inte enbart om partipolitiska frågor utan om hur själva valproceduren är uppbyggd och hur det går till att rösta samt vem som får göra det
och i vilka val. I nyhetsbrevet publicerades även en gemensam appell för betydelsen av att delta i valet. Även i den egna
medlemstidningen Isbahayasi distribuerades viss valinformation. Förutom att informera i dessa publikationer har riksförbundet också översatt valinformation som skrivits in på
dess Internethemsida. På hemsidan finns sammanfattningar
av de stora partiernas program och manifest på somali och
där finns även länkar till dessa partiers hemsidor. Denna del
av kampanjen liknar med andra ord vilken informationskampanj som helst i Sverige.
Eftersom somalierna i allmänhet är relativt nyanlända till
Sverige, är deras kunskaper i svenska ofta begränsade. Den
ordinära valinformationen når inte flertalet av somalierna
i Sverige. Det bör inte glömmas bort att många somalier
betraktar det som ett handikapp att inte fullt ut behärska det
svenska språket och att de därför ej tillgodogör sig informa-
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tion skriven på svenska. I den mån överhuvudtaget någon
valinformation översätts till somali så riskerar den (om inget
görs) att bli en partipolitisk angelägenhet. Båda dessa omständigheter är skälet till att de aktiva somalierna ansåg det vara
viktigt att sprida information på somali och överhuvudtaget
ta initiativet över informationsarbetet. Som påtalats tidigare
kom riksförbundets ursprungliga plan att revideras men en
del av kärntanken i satsningen kvarstod eftersom man försökte få till stånd mer personligt drivna insatser.

Somalisk dialog
Det Somaliska riksförbundets mediabaserade informationskampanj, som nämndes ovan, kompletterades med två större
politiska möten i riksförbundets regi. Till det första mötet i
Stockholm kom representanter från samtliga riksdagspartier.5
Avsikten med dessa möten var att debattera de frågor som
anses vara viktiga för somalierna; integrationspolitik, identitetsfrågor och återvandring. Mötet var, enligt uppgift, relativt välbesökt. Det andra mötet, som även det hölls i Stockholm, bestod i en debatt mellan tre lokala kvinnliga politiker
som samtliga har somaliskt ursprung.6 Debatten beskrivs som
en succé, den följdes av 200 åskådare, då den har blivit omtalad i somaliska kretsar långt därefter bland annat därför att
meningsutbytet mellan de inbjudna (i »somalisk anda«) blev
relativt intensivt.
Utöver dessa två politiska möten, som visserligen följer
»svensk tradition« men som bättre överensstämmer med den
ursprungliga plan som riksförbundet försökte få stöd för, har
riksförbundet deltagit i två informationsmöten arrangerade
av lokala föreningar i Linköping och Örebro. Även i dessa
fall var lokala politiker inbjudna till debatt som också följdes
av information till de inbjudna politikerna om somaliernas
situation i kommunen. Riksförbundets ordförande tror att
särskilt den debatt som fördes på somali också gav gensvar
bland gemene man. Det är emellertid osäkert huruvida detta
gett utslag i ett ökat antal röstande.
SOMINTEGs kampanj i Linköping leddes av två aktiva
somalier som själva inte tillhör någon organisation. Projektledarna använde sig av flera kanaler – invandrarbyrån och
5 Enligt uppgift representerades socialdemokraterna av Pekka
Johansson, Miljöpartiet av Yvonne Ruwaida, folkpartiet av
Nyamko Sabuni, vänsterpartiet av Sten de Geer. Även de tre
övriga riksdagspartierna sände representanter men riksförbundet
kunde inte lämna namnen på dessa.
6 Sadia Nur (s), Fatima Nur (m) och Asha Ismail Olsson (fp).

DEL 6: STRATEGI FÖR DEMOKRATI

45

arbetsförmedlingen i Linköping, samt Islamiska föreningen –
för att nå ut till dem som informationen skulle beröra. Projektledarna uppger att de dessutom talade med många somalier i Linköping och försökte övertala dem att delta i projektet (resultatet av detta är okänt). Som ett led i detta inbjöds
olika sociala institutioner och politiska partier för att presentera sig och prata om sina institutioner och respektive program. Efter varje möte diskuterade deltagarna det de hade
lärt sig under dagen. En deltagare sade till exempel att dessa
möten inte bara hjälpte honom att förstå hur de olika sociala
institutionerna fungerade, utan också gav tillfällen till en dialog i dessa frågor som en medlem av ett kollektiv – inte som
en enskild individ.
Den andra kampanjen som organiserades av Somaliska kulturföreningen fick 10 000 kronor i stöd av Invandrarverket.
Den låga budgeten begränsade givetvis möjligheterna till
att bjuda in föredragshållare. En inbjuden somalisk politiker
krävde exempelvis 7 000 kronor för att delta. Sålunda kom
det i praktiken att (i samtliga fall utom ett) handla om lokala
politiker som inte krävde ersättning. Efter mötet stannade
åhörarna kvar för att diskutera det som hade sagts sinsemellan. För att uppmuntra somalierna till att delta i den
demokratiska processen, bjöd Somaliska kulturföreningen
också in en Sheikh (muslimsk religiös ledare) från Göteborg.
Bland annat så kunde den inbjudne sheikhen informera om
att det demokratiska deltagandet inte står i motsättning till
den islamiska läran.
I dessa somaliska exempel är den politiska dialogen påtaglig. Somaliska kulturföreningen har inte ens tryckt något
informationsmaterial på somali. Istället bedömdes att personlig närvaro är en mer framkomlig väg. Exempelvis utsågs en
valombudsman för varje distrikt i Linköping. Ombudsmannens arbete bestod i att se till att varje somalier i dennes
område också röstade. Detta gjordes genom personliga kontakter med påminnelser och uppmaningar men även genom
att fråga efter fullmakt för de personer som man visste saknade möjlighet att rösta. Mobiliseringen tog alltså inte slut i
och med valkampanjens politiska möten. Som ett »mått« på
demokratiskt engagemang är förstås alla metoder som utsätter människor för milt tvång, tveksamma. En aktivist sade att
»det är svårt att avgöra om de som röstade gjorde det därför
att de förstod frågorna eller om de gjorde det därför att de
trodde att de var tvungna till eller enbart gjorde som deras
vänner gjorde«.
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Demokratisatsning som dialog
En närgången granskning av satsningen i de tre Stockholmsförorterna Rinkeby, Tensta och Husby,7 visar att det finns
många likheter i etablerandet av kanaler till områdets invånare. Men det har också funnits vissa olikheter som är intressanta att lyfta fram.
Den »politiska reklamen« har distribuerats på samma sätt
i dessa områden. Valinformation har lagts ut på strategiskt
viktiga platser, exempelvis i medborgarkontoret, biblioteket,
i skolor, Ytterstadssatsningens lokaler och den har delats ut
vid kontakter med föreningar och under olika tillställningar.
Veckorna innan valet fanns information om när, var och hur
man skulle rösta i stort sett varhelst man rörde sig i dessa
stadsdelar, vilket naturligtvis också var avsikten. I valrörelsens
slutskede syntes stadens blå knappar med den uppmanande
gula texten »Rösta den 20 september« i alla tänkbara sammanhang. En annan sak som förenar arbetet i de tre områdena har varit kontakterna med de lokala föreningarna –
företrädesvis de som har en etnisk bas. Dessa föreningar har
nämligen utgjort en högst central kanal när det har gällt att
komma ut med information om det stundande valet till invånarna i dessa områden.
Till det som skilde arbetet i de olika områdena åt hör
bland annat tillsättandet av projektledare. Medan man i Rinkeby valde att använda sig av en etablerad person inom stadsdelsförvaltningen med ansvar för informations- och integrationsfrågor valde man att i Husby och Tensta knyta kontakt
med lokala eldsjälar, alltså personer utifrån, för att genomföra arbetet. Detta hör sannolikt samman med att Rinkeby
sett detta projekt som ett uppdrag från Stockholms stad som
helt enkelt ska genomföras, medan Husby och Tensta mer
har sett det som en möjlighet att arbeta med lokala krafter.
Enligt vad projektledarna i Husby och Tensta själva har
uppgivit har deras särskilda erfarenheter av att vara ny i
Sverige och att faktiskt tillhöra det lokala föreningsliv de är
satta att arbeta genom, varit en betydande tillgång i deras
dagliga arbete. De menar att det på många sätt har varit viktigt att ha ett förtroende bland befolkningen i området när
det har gällt att få andra att lyssna på och förstå deras avsikter
och budskap.
Till skillnad från projektledarna i Husby och Tensta är
projektledaren i Rinkeby infödd svensk och saknar dessutom
denna breda förankring i och vida kontaktnät med de lokala
föreningarna (som i allmänhet har förankring bland invand6 Husby tillhör stadsdelen Kista.
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rade). På frågan om detta kan vara en nackdel i kontakter
med den mångetniska populationen i området, svarar hon:
»… absolut ser jag vitsen med att anställa en person som
själv har utländsk bakgrund, som har förankring i området.
Självklart! … Men, jag vägrar att tro att det finns jobb som
bara utlänningar och inte svenskar kan göra! Jag vägrar att
tro det. Det hänger på mig som svensk; att jag kan kommunicera och har tilltro till de människor jag möter«.

I ett samtal med en av de lokala eldsjälarna i Husby frågade vi: »Hur skulle det vara om jag gick ut och talade om
för folk hur man egentligen ska bete sig?« Det svar vi fick var
följande:
»Det blir konstigt skratt. Då tittar man på dig och säger:
›Äsch, vi skiter i dig‹! Men om det kommer en somalisk kille
som kommer och säger: ›Nu måste ni sluta klaga! Kom hit.
Det där fungerar inte‹. Då blir det på ett annat sätt: ›Listen!
Why is it that the guy is so crazy? We’ve got to listen to
him‹! Här i Husby har vi I. som har arbetat hårt med det här
projektet. Han har samlat folk på olika sätt, kvinnor, barn,
och informerat om valprojektet. När han säger åt folk att
komma kommer de. Han känner föreningarna och de känner honom.«

Frågan om aktörernas egna bakgrunder är dubbelbottnad.
Vårt intryck är dock att projektets genomförande i förorterna Tensta och Husby trots allt har underlättats en del av
att projektledarna där själva hade erfarenheter som invandrade. I vissa fall kunde de också själva det språk som är första
språk i de föreningar de har besökt. Likaså hade projektledarna ett etablerat förtroendekapital bland befolkningen i
den lokala miljön. Den lokala förankringen »hjälper otroligt
mycket, och det är den man hitintills har missat – man sätter
inte folk på plats«, säger exempelvis projektledaren i Tensta.
Fördelen med att vara utifrån kan också vara att man inte
identifieras som myndighetsperson, vilket kan vara fallet om
man kommer i egenskap av anställd inom en förvaltning.
Det kan lätt uppfattas som uttryck för paternalism och förmynderi när man som tjänsteman och infödd svensk i sammanhang som är präglad av de erfarenheter som invandrade
personer har, också informerar om hur dessa bör agera.
Det viktiga i detta sammanhang är således inte en viss persons etniska tillhörighet och inte heller samma persons yrkesroll, utan att denne har förutsättningar att etablera en dialog
med det lokala civila samhället. I vissa sammanhang tycks det
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som om dialogen har svårare att komma till stånd när myndighetsrepresentanter är inblandade – möjligen beroende på
att myndigheter ses som kontrollanter och maktens förlängda
arm. Det är också möjligt att dessa förortsinvånare är skeptiska till de svenskar som inte gjort samma erfarenheter av
förortslivet som de själva. Detta är emellertid något annat än
att säga att en dialog inte kan etableras med vare sig svenskar
eller myndighetspersoner inblandade.

Byråkraten som eldsjäl
Exemplen på det sökande efter alternativa sätt att arbeta med
demokrati som beskrivits ovan, visar på ett slags informellt
hållen roll som byråkrat och tjänsteman. Projektledaren i
Tensta berättade att »kommunen anställt mig för att knyta
kontakter med invandrarföreningar, men jag själv vägrar att
bara gå till väga på det sättet. Jag går till skolan, jag går till
invandrarföreningar, servicehus, personalen i förvaltningen«.
Det finns med andra ord ingen auktoritär styrning över hur
projektledaren ska sköta sitt dagliga arbete, utan denne har
kunnat utföra sitt arbetet på det sätt som denne funnit bäst
lämpat enligt de lokala förhållandena. Så här beskrev denne
projektledare sitt arbete:
»Jag har en lista över lokala nyckelpersoner, som har inflytande i olika föreningar. Jag har alla lokala föreningars adresser, och känner personer från nästan alla föreningar. Jag
ringer till dem, motiverar den där nyckelpersonen om varför
det är så viktigt att delta i den demokratiska processen. Han
öppnar i sin tur församlingen för mig. Jag går också och
snackar om vikten av att delta i valet. Jag går till kolonilotterna, till giftermålssammanhang. Jag har hitintills aldrig
skickat en kallelse till någon förening. Jag går dit folket
befinner sig … Jag ringer till föreningar och frågar om de har
något kulturmöte eller någon liknande aktivitet. Då kan jag
betala en mindre summa till kaffe och kakor om de bjuder
in mig för att tala … De skall känna att det blir ett givande
och tagande. Jag kan inte säga uppifrån: ›Jag kommer och
snackar om valet‹. Jag bemöter dem mer personligt… Det
ringer personer till mig klockan elva på kvällen: ›Har du
möjlighet att ge mig hundra kopior‹. Det går inte att säga
nej till något sådant. Jag måste ordna det på något sätt. Jag
måste ställa upp. Man ställer upp och de ställer upp för mig.
Men jag använder inte den normala, svenska vägen. Jag tar
lite av varje, av vad som är demokratiskt och vad som passar
bra. Jag går inte och knackar på dörren, jag tycker att man på
så sätt avlivar demokratin. Det måste ske i en diskussion.«
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Den roll som här beskrivs skulle lämpligen kunna kallas
byråkraten som eldsjäl. Personen ifråga sitter inte bakom sitt
skrivbord och administrerar sin närmaste omgivning, utan
vistas ute bland folk i stadsdelen. Han sänder inte inbjudningar utan knyter en personlig kontakt, han informerar inte
utan inbjuder till diskussion och – inte minst – han satsar inte
i första hand på beprövade lösningar utan använder sig mer
av de kanaler och tillvägagångssätt som verkar passa bra. Det
är just denna kombination av att vara civil eldsjäl och professionell byråkrat som uppkommer när förvaltningen som i
detta fall ger ansvaret för denna typ av frågor till personer
som är etablerade i det lokala föreningslivet. Vi vill tillägga
att exemplet i Tensta inte är något isolerat exempel utan de
övriga projektledarna i Stockholm (åtminstone) tycktes ha en
liknande arbetssituation.

Motståndet i Husby
Det enskilda område där projektet för ökat valdeltagande
förefaller ha varit som mest utformat enligt ett utpräglat
»underifrånperspektiv«, är Husby. Detta tycks framför allt
hänga samman med den kritiska medvetenhet och den vilja
att engagera sig i samhällsfrågor som har kommit att prägla
det civila samhället i området (Dahlstedt, 2000). Uttrycken
för det lokala engagemangets inflätning i valprojektet illustreras med tydlighet i samband med tillsättning av projektledare.
Ett tidigt krav från det civila samhället i området var att
man var beredd att fungera som »uppdragstagare på villkoret att kommunens resurser och ändamål går till dessa civila
strukturer«, som en föreningsrepresentant uttryckte det. Ett
flertal lokala föreningar fick så småningom också medel för
att driva och utforma dessa frågor på det sätt de själva fann
bäst lämpat, men »det var inte populärt, för det var först
skräddarsytt för en viss tjänsteman«. Föreningarna tog således initiativet genom att presentera sina idéer om hur de
ville driva valfrågor i det här området, för att sedan finansiera
dessa med hjälp av de kommunala medlen. Det var här snarare det civila samhället som drog nytta av projektet och dess
resurser för att driva igenom sina idéer, än förvaltningen som
drog nytta av det civila samhället för att komma ut med sina
idéer. Skillnaden mellan de två orienteringarna torde vara
väsentliga.
Istället blev det alltså två personer från det lokala föreningslivet, båda med utländsk bakgrund, som tillsattes som
projektledare. Men dessa tillsättningar visade sig inte vara
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helt oproblematiska. En röst påpekade att det inom tjänstemannagruppen, och även bland politiker, finns en utbredd
uppfattning om att det är möjligt att kunna »köpa« nyckelpersoner med lojalitet som gentjänst:
»… det har varit jättesvårt för oss att stå emot denna uppfattning, att hindra detta. Man har på alla möjliga sätt försökt
genom att erbjuda uppdrag, tjänster och sådant. För att beröva
dem deras självständighet och göra dessa civila strukturer till
en förlängning av det kommunala. Det har varit jättesvårt,
men hitintills har vi lyckats. Det finns alltid ett hot.«

I samtal med de olika projektledarna har denna kluvenhet
påtalats. Å ena sidan upprepar man det som den kommunala
arbetsgivaren säger vara det grundläggande demokratiproblemet, det vill säga framförallt bristande kunskaper hos de
potentiella väljarna. Men å andra sidan smyger det sig vid
upprepade tillfällen in vissa oppositionella tolkningar och
inslag som motsäger detta, nämligen att det finns andra och
kanske mer betydelsefulla problem än bristande kunskaper.
Denna tvehågsenhet tycks höra intimt samman med, och är
därför ett uttryck för, den hybridform som har skapats mellan den lokala eldsjälen och den kommunala tjänstemannen.
Dessa engagerade byråkrater är å ena sidan anställda av kommunen, och har därför en självklar lojalitet där, men har å
andra sidan en förankring i det lokala föreningslivet med tillhörande lojaliteter.
I Husby har det civila samhället dock, mycket tack vare
medvetenheten om många av de problem som kan finnas
med att institutionalisera fungerande civila strukturer och
initiativ, lyckats behålla ett initiativ över de kommunala medlen. Ett särskilt intressant arrangemang som här etablerades
var, i samarbete mellan de båda projektledarna och ett antal
föreningar i området, »en referensgrupp som träffades en
gång i månaden och utvärderade det vi gjort och pratade
om vad vi skulle göra därnäst. Vi kunde också«, påpekade en
av projektledarna, »styra projektet och vi kunde få spontana
idéer: ›Varför kan vi inte göra så? Vi provar så får vi se‹. Det
har gått till lite så«.
Ett av de konkreta förslag som kom upp på ett av de
möten som hölls i den ovan nämnda referensgruppen var att
det inför valet vore bra att regelbundet anordna lokala träffar med politiker från olika partier. Resultatet av detta förslag blev de under varje vecka inför valet återkommande »tisdagsträffarna«, där politiker från olika partier intervjuades.
Ett annat förslag som kom att realiseras var, berättar en av de
båda projektledarna, provröstning där »två föreningar som
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samarbetar med oss har skaffat fram material, valurna, skärm
och allt annat material som brukar finnas i vallokalen. Det var
till och med personer som satt där och väntade, som också
visade dem som ville provrösta«.
Liknande ansatser har visserligen funnits i såväl Tensta som
Rinkeby, till exempel genom att dela ut bidrag till olika föreningar som velat utforma särskilda åtgärder, men intrycket
är ändå att perspektivet har varit mest uttalat »underifrån«
i just Husby. Ett uttryck för den vikt som där har lagts vid
det civila samhällets autonomi och egna skaparkraft är inte
minst nämnda referensgrupp, skapad av flera lokala invandrarföreningar. Och en av grundförutsättningarna för detta
arbete har, med en projektledarnas ord, varit att »vi var själva
aktiva, så vi kunde göra på det här sättet«.

Omorientering
Gemensamt för såväl de somaliska som kommunala satsningarna är att projekten planlagts som informationskampanjer –
i kommunerna kombinerade med utbildningsinsatser. Till de
projektinsatser som har syftat till att »förmedla information«
hör allt det som samhälleliga informationskampanjer i traditionell mening brukar inbegripa, det vill säga information
om vem som får rösta, hur den politiska processen går till,
vad som finns att påverka och hur man gör när man röstar.
Inslagen av politik som reklam är tydliga i de broschyrer, affischer och annonser som på reklammässigt sätt distribuerades
under valrörelsen (Ekström & Andersson, 1999). Att informera är en helt annan sak än att föra en dialog. Till sin natur
är informationen enkelriktad – även om informatörer måste
föreställa sig (och ibland utvärdera) hur budskapet kommer
att läsas och förstås och justera sitt budskap därefter. Här
ställs problematiken om information på sin spets eftersom
själva definitionen av målgrupperna inbegriper ett stort antal
människor som har sitt ursprung i mycket skilda språk- och
kulturmiljöer. Målgruppen kan svårligen sammanfattas med
en term som till exempel »invandrare« och attityderna till det
skrivna ordet kan variera kraftigt.
Ett slags förskjutning i projektens orientering, bäst exemplifierat i Göteborg, är att låta en del av satsningen handla om
utbildning. Även i detta råder samstämmighet; flera personer
verksamma i demokratiprojekt har föreställt sig att målgruppen inte är tillräckligt kunnig för att kunna delta i »demokratiska processer«. Utbildningen måste på samma sätt som
informationsinsatserna finna sin målgrupp men har möjligtvis bättre kontroll över sin verksamhet i och med att den
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äger rum i ett visst sammanhang. Det gäller »bara« att få ett
tillräckligt stort antal personer att intressera sig för utbildningen och där på lämpligt pedagogiskt sätt föra fram det
som utbildningen ska handla om. Det finns här en ekvation
som är lätt att demonstrera men som förmodligen är svårare
att lösa; om en utbildningssatsning ska vara verksam – det
vill säga i grunden lyckas motivera människor till politiskt
engagemang – ja då måste nog också projektet på något sätt
mobilisera stöd för detta. De människor som inte antas känna
till det svenska systemet för demokrati, vänder sig nog inte
automatiskt till exempelvis ett studieförbund för att inhämta
kunskap om detta. Därför är det viktigt att en utbildningssatsning också sker i ljuset av och samspelet med en mobilisering av de aktörer som är nära målgrupperna. Vi tror att
en kampanj i detta avseende behöver stöd från föreningar
och andra »normsändare« (till exempel tolkar, politiker och
kända kulturpersonligheter) och detta bekräftas också av det
arbete som gjorts i Göteborg. Kurser och cirklar måste lanseras och etableras i de sammanhang som berörs av kampanjen. Saknas resurser eller intresse för detta riskerar processen
att avstanna.
Samtidigt handlar det här såväl som i andra sammanhang
om huruvida det vikande valdeltagandet i grunden är en
informations-/kunskapsbristfråga. Gemensamt för de olika
satsningar vi studerat är också att många som arbetar med
demokratifrågorna på »golvet« också i viss mån misstror
effekten av direkta utskick och massiva informationskampanjer till berörda målgrupper. Istället söker man alternativa
vägar som kan sammanfattas i orden »nätverksförankring«
och »politisk dialog«. Vi menar att dessa justeringar och
omorienteringar av satsningarnas ursprungliga utformning
handlar om ett slags brist på relevans. Människorna på fältet
»vet« av erfarenhet att det inte går att informera bort ett
»demokratiunderskott«. Därför prövar man sig fram på olika
sätt och utbildning kan vara ett konkret alternativ som olika
aktörer kan samverka kring – utan att man för den skull
hänger upp alla sin förhoppningar på just denna krok.
Projektarbetarna söker på grund av denna uttalade skepsis
alternativa arbetssätt, i vissa fall möjligen som en form av
»gardering« gentemot uteblivna informationseffekter. De
samarbeten som initierats med lokala föreningar, ideella föreningar och »invandrarföreningar« – även om det ibland
är oklart i vad dessa samarbeten bestod – och till exempel
möten med politiska partier (till exempel somalierna och
Skärholmen i Stockholm) samt bidragsstöd till olika föreningar som velat delta i demokratiarbete (till exempel Kista i
Stockholm), har inslag av politisk dialog. Här öppnas möj-
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ligheterna till korrigering och nyorientering, om så skulle
behövas. I Umeå har det skett en tydlig omorientering från
en startpunkt i valdeltagande och politiskt engagemang hos
»invandrare« till en allt högre koncentration på representation och att på olika sätt markera att denna kategori också ska
vara med där besluten tas. Denna omorientering möjliggjordes genom att satsningen organiserades av ett antal etniskt
baserade föreningar och därmed förankrades satsningen i det
civila samhälle som har erfarenheter av problemområdet samtidigt som organisationen i sig möjliggjorde korrigeringar.
Vi tar Stockholm som ett exempel på hur denna möjlighet
kan vara inbyggd från början. Ett uttalat syfte har varit att i
överensstämmelse med de lokala förutsättningarna i de olika
stadsdelarna utforma åtgärder som är bäst anpassade till den
lokala miljön samt att (vid behov) använda icke-traditionella
tillvägagångssätt för att nå ut till de delar av befolkningen
som annars tillhör de i politiskt hänseende mest marginaliserade. Utifrån intervjuer med projektarbetare i några av
stadsdelarna i Stockholm konstaterar vi att det trots allt finns
inslag av ett slags korrigering av den definition av demokratiunderskottet som gjordes centralt i samband med projektets
genomförande. Det enkla skälet till denna torde vara att projektarbetarna tror eller inser att det i huvudsak inte handlar
om att informera bort ett demokratiunderskott. Av egen
erfarenhet vet de också att det inte i första hand är kunskap
om det svenska demokratiska systemet som saknas. Möjligtvis handlar det om språkkunskaper men framförallt handlar
det om att dessa människor inte har sett någon vits med att
rösta.
Demokratiprojektet i Göteborg har i princip samma
utgångspunkter för sin satsning som Stockholm. Skillnaden
är att Demokratiprojektet är en mer tydlig central skapelse
än Stockholms. Det betyder att satsningen som sådan inte
med någon automatik genomgår den typ av definitionsmässiga förskjutningar och korrigeringar som man kan skönja i
Stockholm.
Utifrån projektets/satsningens synvinkel finns förstås både
för- och nackdelar med en central organisationsform. En
nackdel är att projektet och dess eventuella framgång vad
gäller implementering och legitimitet står och faller med projektets personal (som i det här fallet var ett fåtal). Förmår
inte dessa personer etablera nödvändiga kontakter och dra i
de rätta trådarna, når inte projektet önskad effekt. Å andra
sidan garanteras projektet en annan kontinuitet, stadga och
auktoritet än vad fallet är med en decentraliserad organisation. Projektledaren kan snabbt ställa om sin strategi utifrån vunna erfarenheter. I den decentraliserade organisatio-
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nen kan, när en sådan omställning blir påkallad, detta ske
ojämnt eller bli underkänd av de delar av projektet som inte
gjort samma erfarenhet.
Vi har i detta kapitel visat att sökandet efter alternativ till
stor del handlar om personliga kontakter vare sig de är inom
eller utom en förvaltning. Ofta sker dessa som referensgrupper, informella sammankomster och liknande. Sådana personliga kontakter – i vissa fall möjliga att jämföra med tidigare års politiska agitatorer (med den skillnaden att det här
inte handlar om det partipolitiska budskapet) – har således
varit en indirekt väg att nå potentiella väljare genom att fånga
intresset hos till exempel föreningar och nyckelpersoner.
Man kan i och för sig se denna lite gammalmodiga typ av
mobilisering som ett halmstrå. Man vet inte hur man ska nå
soffliggare men tror sig veta att de inte läser informationstexter. I brist på annat tar man i elektronikålderns tid till det
gamla knepet med personlig kontakt. Och det bör inte glömmas bort att denna direktkontakt i första hand äger rum med
personer som själva är politiskt aktiva och engagerade. Detta
är ingen garanti att man verkligen når de människor man
verkligen vill nå. Även de byråkratiska eldsjälarna måste förlita sig på att de personer som de lyckats engagera för demokratifrågorna i sin tur finner en väg till de röstskolkande. Hur
vet man att detta fungerar?

Demokratikampanjer under ytan
I detta kapitel upprepas den fråga som avslutade det förra
kapitlet; hur vet man att satsningar fungerar, vare sig de är
indirekt implementerade via utbildningssatsningar och nätverkskontakter eller direkt i form av personliga kontakter
med potentiella väljare eller information i brevlådan? Det är
naturligtvis sällan som det med säkerhet kan konstateras att
en viss kampanj haft avsedd effekt. Vad gäller frågan om de
aktuella satsningarnas effekter är osäkerheten av flera skäl så
pass stor att inget välunderbyggt svar går att ge – här har
vi endast tillgång till indikatorer. En intressantare fråga är
egentligen vilken den förväntade effekten av kampanjerna
har varit? Med tanke på alla de korrigeringar och reflektioner
som gjorts under resans gång så tror vi att projektarbetarna
sett det som en viktigare uppgift att de potentiella väljarna
skulle få möjlighet att ta ställning i valfrågan. Därmed uppnås åtminstone en slags grund för demokrati, det vill säga
dialog och möjlighet till inflytande.
Problemet kvarstår dock; hur nås de potentiella målgrupperna? Vi ska i detta kapitel diskutera något av problematiken kring kampanjeffekter. Vårt intresse ligger inte så mycket
att försöka beskriva satsningarnas genomslag utan att reflektera över vilka problemområden, som döljs under ytan till de
indikerade effekterna.

Informationseffekter
Vi har i våra studier inte granskat hur olika direkta
informationskampanjer påverkat människor att rösta eller ta
ställning i frågan. Ej heller om kampanjerna uppmärksammats av allmänheten. I utvärderingarna av Stockholms
stads informationsinsatser finner SKOP att cirka 37 procent
av samtliga intervjuade (1 140 personer) uppmärksammat
annonskampanjen. Stockholms stad har också genom USK
(Utrednings- och statistikkontoret) utvärderat sin informationssatsning för ökat valdeltagande (Stockholms stad, 1999)
och kommer till ett liknande resultat. I undersökningen tillfrågades 300 personer i de stadsdelar som kampanjen i första hand riktade sig till – Rinkeby, Husby, Tensta/Hjulsta,
Rågsved och Skärholmen. Av dem ställde 80 procent upp för
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intervju. Av de tillfrågade uppgav bortemot hälften att de
lagt märke till någon del i kampanjen. Båda dessa undersökningar tyder i sig på ganska goda resultat för informationskampanjen.
I undersökningarna tycktes »affischer ute på stan« (cirka
37 procent i SKOP) och skyltar i allmänna kommunikationsmedel (cirka 32 procent i USK) ha fått bäst genomslag. Man
har också frågat de som lagt märke till kampanjen om hur de
uppfattar budskapet. Svaren varierar men den största gruppen av svar tycks uppfatta kampanjen som en uppmaning om
att gå och rösta. I USK:s undersökning uppger också 16 procent att budskapet i kampanjerna handlar om demokrati i vid
mening (det framgår inte om dessa kopplar ihop detta budskap med valet) medan 35 procent inte tycks förstå vad det
handlar om. Endast en procent av de tillfrågade hade besökt
demokratikampanjens hemsida!
Av samma skäl som angetts tidigare, tror vi inte att denna
undersökning säger mer än att folk i ganska stor utsträckning
lagt märke till den information som kampanjen förmedlat.
Visserligen uppger en minoritet, 14 procent i SKOP-undersökningen och 25 procent i USK:s, att de genom kampanjen blivit mer positiva till att rösta men det framgår inte hur
positiva de var från början och ej heller om de därefter verkligen röstade. En stor majoritet, 84 respektive 71 procent,
uppger å andra sidan att den inte påverkat dem i någondera
riktningen. Utvärderingarna säger inget alls om vilken effekt
annonskampanjen haft i demokratisk mening.
Det är rimligt att tänka sig att Demokratihandboken och
lärarhandledningen som Stockholm producerade, har en mer
djupgående effekt än reklaminslagen. Den som läser en (jämfört med affischer) mer omfattande text kan tänkas vara
intresserad eller bli det tillräckligt mycket för att ta ställning
i frågan. Demokratihandboken fanns vid tiden före valet tillgänglig på medborgarkontor, bibliotek och Ytterstadssatsningens lokaler i nämnda stadsdelar. I USK:s utvärdering
(ibid.) visar det sig att endast 12 procent, det vill säga färre
än 30 av de tillfrågade, vet med sig att de sett den någonstans
och av dem har ett fåtal läst den. Stockholms Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltning gjorde även de en utvärdering av hur Demokratihandboken och lärarhandledningen, i
såväl tryckt som elektronisk version, samt videofilmen »jag
ska rösta«, spritts och använts i olika typer av skolor (gymnasiet, Komvux och sfi). Man fann exempelvis att över 6 000
elever i Stockholm bör ha nåtts av informationsmaterialet
och att i 20 av de 33 skolor som tillfrågats hade materialet
utnyttjats i den reguljära undervisningen. Mest använd var
Demokratihandboken (17 skolor), följd av hemsidans elektro-

DEL 6: STRATEGI FÖR DEMOKRATI

57

niska version (12 skolor). Vi har inga uppgifter i övrigt om
hur många som läst eller använt sig av Göteborgs Demokratiboken. Vi vet emellertid att den är relativt väl spridd i såväl
Göteborg som andra delar av Sverige.
Med tanke på den utbredda skepsis mot informationskampanjer som vi redogjort för, är resultatet inte dåligt. Snarare
är det nog överraskande många som uppfattat den valinformation som Stockholm velat sprida och det tycks som om
många skolor använt det informationsmateriel de lanserat.
Den grundläggande frågan om informationskampanjen har
någon effekt vad avser röstandet såväl som demokratiprocessen i allmänhet, kvarstår dock.

Utbildningseffekter
I det förra kapitlet beskrev vi Göteborgs samverkan med folkbildning och framförallt initiering av studiecirklar. Upplägget av satsningen blir mer indirekt eftersom det gäller att
få studieförbund och skolor att i sin tur driva dessa frågor.
Hur utfallet av mobiliseringen i termer av reella cirklar med
demokratirelevant innehåll egentligen blev, vet vi inte.
Våra uppgifter säger dock att det studieförbund som någorlunda lyckats föra ut projektet i studiecirklar är ABF. Här
har ett tiotal studiecirklar startats och uppskattningsvis har
kring femtiotalet personer fullföljt en studiecirkel. I annorlunda skepnad lever projektets idéer vidare invävda i andra
verksamheter. Bland andra studieförbund har cirklarna varit
mer »spridda skurar« i verksamheten och enligt uppgift har
det varit svårt att engagera deltagare i kurserna. En cirkelledare anställd av SV berättar att vid en cirkel för nio somaliska kvinnor så var dessa till en början starkt engagerade i kursen; detta när mer konkreta exempel på att leva i Sverige togs
upp. När demokratins procedurer och institutioner behandlades blev dessa kvinnor alltmer oengagerade på grund av dess
abstrakta karaktär och cirkeln avslutades i princip efter fyra–
fem mötestillfällen. Cirkelledaren uppger också att denne
mer använt sig av visuella uttryck och konkreta händelser för
att nå fram med sina intentioner och att den skrivna texten i
cirkelunderlaget var erfarenhetsmässigt mycket avlägsen deltagarnas egen vardag. Två andra tillfrågade från utbildningen
hade sökt sig sina egna vägar att förankra demokratifrågorna
utifrån metoder som låg närmare både deras egen och deltagarnas erfarenheter.
Våra erfarenheter från Göteborg säger att de »massiva
utbildningsinsatser« som initialt planerades med cirkelverksamheten, inte uppnåtts. Vi har nämnt problem med avhopp
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och kritik men också att den säkerligen kan ha gett långsiktiga effekter. Vi kan också fundera över om en del av det bristande intresset hos de tänkta målgrupperna hänger samman
med en generell utveckling inom folkbildningen där deltagarintresset styrts över mot kurser som har ett konkret innehåll (till exempel hobbyaktiviteter som akvarellmålning och
keramik) på bekostnad av kurser av allmän karaktär. Det bör
också hållas i minnet att vuxenutbildning i denna form är
ett unikt fenomen som endast förekommer i nordiska länder. Såvida demokratisatsningarnas prioriterade målgrupp är
människor med icke-nordisk bakgrund, finns förstås en erfarenhetsklyfta – de människor som berörs av kampanjen känner sig helt enkelt inte hemma i folkbildningssammanhang.
Att överbrygga denna klyfta mellan målgruppens erfarenhetsbakgrund och verksamhetens mål, former och innehåll
kunde ha varit en punkt som tidigt skulle ha vägts in i projektets utveckling. Ett bra utfall skulle sannolikt ha krävt en
kraftfull inplantering av projektet i vardagsmiljöer hos en
större grupp människor.
Vår poäng handlar inte om att ifrågasätta utbildningen
som form. Demokratifrågorna förtjänar säkert sin plats i
såväl grund- och gymnasieskolan som i studiecirklar. Däremot finns det anledning att ifrågasätta utbildningsinsatsernas grunder. Vi tror inte att folk blir mer benägna att rösta
därför att de vet bakgrunden till sakernas tillstånd – om de
fortfarande känner sig lika oberörda av det system som valet
handlar om.

Kunskapsbrist och informationsluckor
Förutsättningen för att den här typen av kampanjer, informations- såväl som utbildningsinsatser, ska ha någon relevans
är att det finns luckor i vetandet eller att människor behöver
bli påminda. Vi har redan påpekat att detta i och för sig inte
säger något om demokratin och vi återkommer till frågan
senare i texten. Däremot kan man tänka sig att en dialog i
sig är viktig för demokratin.
Vi börjar med det somaliska exemplet. Ordföranden i
Somaliska riksförbundet sade att somalierna i Sverige behöver få kunskap om det västerländska systemet för att de ska
kunna avgöra om de ska rösta eller inte. Många somalier kan
antas ha svårt att förstå information på det svenska språket,
andra saknar vana att läsa sig till information. I syfte att få en
uppfattning om ett eventuellt somaliskt mönster vad gäller
deltagande, iscensatte vi bland annat en mycket begränsad
undersökning i Linköping och Stockholm.
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Vår undersökning omfattade sammanlagt 40 män (obs!)
mellan 25 och 45 år. Majoriteten av dessa kom till Sverige i
slutet av 80-talet och början av 90-talet. Våra frågor behandlade till exempel hur kampanjen organiserades och hur de
uppfattade huvuddragen och effektiviteten i kampanjen samt
deras uppfattningar om hur man kan sprida information
inom den somaliska kolonin. De personer som intervjuades
träffade vi i ett kafé i Rinkeby och i Linköping intervjuades
personerna i samband med informella möten på publika platser som till exempel moskén.
När vi frågade om just dessa informationskampanjer hjälpt
dem att förstå partiernas positioner i olika frågor, så var svaren blandade. Omkring 50 procent av de tillfrågade svarade
att kampanjen nog orienterat dem i frågan och att de därmed
fått hjälp med att ta ställning. Majoriteten av våra respondenter ansåg emellertid att de redan hade tillräckligt med information för att ta ställning – särskilt vad gäller valdeltagandet.
Å andra sidan betyder detta inte att de därför kommit att
delta. Några uppgav att de röstade men att de röstade blankt,
medan andra inte röstade alls. Bland dem som röstade blankt
eller avstod var den allmänna uppfattningen att de »inte är
svenskar« och därför heller inte hade något skäl för att delta.
Ett mer drastiskt uttalande var: »Vi har inget att göra med
valet, vi existerar inte!«
De flesta svaren handlar om liknande saker; politikerna
bryr sig inte om deras situation och så länge de inte gör det,
så finns det heller ingen anledning att rösta. Vad de efterlyste
var ofta frågor som har med deras situation som invandrade
att göra. Även en kampanjledare i Linköping betonade att
mobiliseringen av »invandrare« i allmänhet och somalier i
synnerhet, bygger just på förutsättningen att de också inkluderas i samhället. I samband med de nämnda politiska möten
som somalierna deltog i, kom mycket att handla om för
somalierna angelägna frågor. Vår begränsade undersökning
visar att fler än vi hade väntat är mycket väl informerade om
det svenska politiska livet. Visserligen ägde vår undersökning
rum ungefär 18 månader efter valet 1998 och tidsfaktorn
samt efterföljande debatt kan ha inflytande över detta resultat, men likväl konstaterades att det inte i första hand var
okunskap som låg till grund för »valskolk«. Här handlar det
snarare om mer djupt liggande och exkluderande strukturer
som marginaliserar somalierna i det svenska samhället.
I nämnda USK-utvärderingen (av Stockholms kampanj)
framgår att de som avstod från att rösta i kommunalvalet
gjorde så därför att de inte såg några alternativ (19 procent);
de hade förhinder (14) eller därför att de helt enkelt saknade
intresse (14). Många tycks också uppfatta ett slags otydlig-
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het vad gäller den demokratiska processen. SKOP fann att
67 procent av de tillfrågade tyckte att det var svårt att veta
vilka frågor som man kunde påverka genom valet. En betydligt lägre andel i USK-undersökningen (41 procent) var av
samma uppfattning. Ett intressant resultat i SKOP-undersökningen vad gäller denna fråga var emellertid att det inte
är någon nämnvärd skillnad beroende på medborgarskap,
utbildning, ålder eller kön, men att det däremot verkar som
om många av dem som tycker att kopplingen mellan val och
sakfråga är otydlig ej heller röstar. Av denna undersökning
att döma är det alltså inte bara »invandrare« som inte känner till hur valet kan påverka sakfrågorna. Likaså tycker en
stor andel (79 procent) i samma undersökning att politiker
är otydliga i att tala om vad som sköts av kommunen. Ej heller detta tycks vara signifikativt för svenska medborgare, vissa
åldrar eller utbildningsnivåer. Däremot skulle de som inte
röstade i valet i högre grad instämma i ett sådant påstående.
Statsvetaren Henry Bäck uttalar sig på följande sätt i Metro
(1998–10–15): »Stockholmspolitikernas mål med 75 procents valdeltagande i alla stadsdelar är ouppnåeligt med nuvarande program«. Inte minst med tanke på den betydelse som
utanförskapet i det svenska samhället, framför allt på arbetsmarknaden, har för utanförskap också i det politiska livet (jfr
Bäck & Soininen, 1994). Stockholms stad tycks i efterhand
ha insett detta. För att kunna komma förbi den känsla av
utanförskap som för många legat bakom »röstskolket«, konstaterades det i utvärderingen att det inte räcker »med information utan det krävs mer långsiktiga insatser både från kommunen och andra aktörer som de politiska partierna, staten,
föreningslivet med flera« (Stockholms stad, 1999:17). Politiska åtgärder måste snarare »inriktas mot att det utanförskap
som många människor känner och öka möjligheten att vara
med och påverka mellan valen« (ibid: 4). Den bedömning
som här görs vad gäller vidtagna åtgärders möjligheter och
begränsningar motsvarar också våra erfarenheter och visar sig
inte minst i exemplet med somalierna ovan.

Politisk marginalisering
Med utgångspunkt i vad som framkommit i våra studier vad
gäller somalierna och i samtal med olika personer i de olika
satsningarna samt Stockholms egen utvärdering av insatserna,
menar vi att det finns starka argument för att ifrågasätta antaganden om att roten till det så kallade röstskolket handlar
om politisk okunskap eller bristande information. Flera föreningsrepresentanter i Stockholms förorter har riktat stark
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kritik mot just en tolkningsmodell som ger okunskapen det
största förklaringsvärdet när det gäller det minskade röstandet i de allmänna valen. »Jag har förståelse för att man kanske inte kan läsa eller sådana saker…, men idag måste man
lyfta upp frågan på en högre nivå«, menar exempelvis en av
eldsjälarna i Husby. Hon ifrågasätter även den tankemodell
som lyfter fram det politiska utanförskapet som i huvudsak
en etnisk eller invandrarrelaterad fråga: »Idag är det en fråga
om… att folket, oavsett varifrån de kommer, börjar tappa förtroendet för makten och de maktstrukturer som finns. Och
då är det en helt annan fråga«.
»De där riktade insatserna skulle inte riktas till invandrare«,
hävdar samma eldsjäl med bestämdhet, »de skulle inriktas till
allihop. Det är alltså inte längre en invandrarfråga. Det är en
fråga för alla, samhällsklasser, outbildade – alla«. Även så kallade svenskar har nämligen, menar hon, svårt att se vad som i
realiteten skiljer de politiska partierna åt, vad de skall rösta på
och huruvida det över huvud taget är meningsfullt att rösta.
Detta sätt att angripa problematiken understöds också av en
annan gräsrotsbyråkrat:
»Det finns också många svenskar som säger: ›Nej, jag tänker
inte rösta‹! Varför inte? ›Jag tror inte på det här, jag tror
inte på politikerna! Går jag och röstar kommer jag att rösta
blankt!‹ Man måste ju börja fundera! Det är ju inte det att
man inte vet, det är ju något annat! Då räcker det ju inte att
gå och tala om för dem att ›så här gör du när du röstar!‹…«.

En projektledare i Stockholm summerar sina erfarenheter
på följande sätt:
»Jag tycker att dessa insatser är bra, men de räcker inte.
På frågan om politiker vidtagit rätt åtgärder för att lösa de
egentliga problemen, är svaret nej. Blankt nej. Man har gjort
vissa insatser, men man har inte gått djupt i problematiken.
Det är det jag saknar«.

Projektet har i princip varit välkommet, men tycks inte gått
tillräckligt djupt vad avser klyftan mellan styrande och styrda,
missnöjet över det politiska spelet och de växande klyftorna i
samhället. Samme projektledare är inne på samma tankegång
när han fortsättningsvis säger:
»När Abdullah eller Ali blir bortsållade av bostadsbolag,
både statliga och icke-statliga, när dessa personer exempelvis blir bortsållade på arbetsförmedlingen… När Stockholms
nöjesställen kränker, och i värsta fall förnedrar, folket med
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invandrarbakgrund… Man snackar om att arbetslösheten är
hög, men arbetslösheten är sex gånger högre bland invandrade än bland vanliga svenskar. När man ser på deras utbildning så har vissa befolkningsgrupper dubbelt så bra utbildning, men ändå ligger deras arbetslöshet på en hög nivå. Det
är där problematiken ligger!«

Såvida det politiska livet inte konstruktivt lyckas förhålla
sig till denna problematik är risken för ett samhälle fyllt av
konflikter, våld och problem uppenbar. Projektledaren fortsätter:
»Det behövs så jävla stora insatser! Och det är inte bara
den här gruppen, det finns många andra också. Man måste
åtminstone komma med en riktig plan, kanske om att man
ska satsa under femtio år. Alla sitter i samma båt. Sjunker
båten följer vi alla med. Jag blir bekymrad när jag tänker
femton, tjugo år framåt. Ibland får jag mardrömmar. Kanske blir det kravaller. Turkar mot kurder, kurder mot somalier, somalier mot syrianer. Arbetslösheten, utanförskapet
kan gå från generation till generation. Man har inga förebilder. Pappa är arbetslös, mamma är arbetslös, pappa har
ingen kontakt med det svenska samhället, mamma samma
sak. Vilka förebilder ska barnet ha? Det här barnet kan inte
bli högutbildad i det här samhället. Det får istället hitta sina
egna normer med sina egna jämnåriga, sina landsmän. Tänk!
Hur kommer det att bli om vi ska ha ett sådant samhälle?«

Effekter – en kritisk reflektion
Varje projekt, oavsett om det är »felkonstruerat« eller inte,
står inför frågan om hur de kan nå ut till sina målgrupper. Vi
har i texten konstaterat att detta i vissa fall har gått ganska
bra – folk har sett det som klistrats upp, läst det som skrivits
och hört vad som sagts – men att intresset för den skull inte
är påfallande stort. Hur ska projekten veta att de träffar rätt
innan effekterna kan fastställas i en kostsam utvärdering?
Det går i vissa fall att liksom somalierna i Linköping gå
handgripligen tillväga. Projektarbetarna efterfrågade fullmakt
för dem som inte hade möjlighet att rösta och på andra sätt
uppmanades somalierna att rösta. I Göteborg hade man funderingar på mer aktiv kontaktskapande verksamhet och »valvärdar« från de grupper som har lågt valdeltagande (men
vad vi känner till genomfördes aldrig dessa planer till fullo).
Detta ger god kontroll över hur många som deltar i valet av
dem man haft kontakt med, men i demokratisk mening är
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metoden tveksam (bortsett från att somalierna kan ha haft
andra grunder för denna kampanj) därför att demokrati bygger på ett slags valfrihet även vad gäller röstandet.
Ett annat sätt att få en uppfattning om effekterna är att
hålla sig informerad om vad som händer inom demokratiområdet. Demokratiprojektet i Göteborg, till exempel, har
en bred kontaktyta som vi tror är sällsynt i kommunala verksamheter. Enligt uppgifter från projektledaren omfattar kontaktlistan mer än 500 organisationer och institutioner. I nätverket finns såväl kontakten med mindre föreningar som
utbyte med ordförandena i Sveriges och andra nordiska länders Demokratiutredningar. Tips, idéer och kunskap får en
smidig spridning inom nätverket. Även om detta nätverk inte
är en skapelse med något fast centrum i Göteborg, är det
aktiva deltagandet i detta något som naturligtvis i sin förlängning bidrar till metodutveckling vad gäller demokratifrågor.
Projektledaren har också samlat in ett ansenligt material
om hur integrationsprocesser utvecklats inom kommunen på
90-talet. Dessutom förfogar projektet över ett unikt datamaterial som omfattar de utländska medborgarnas valdeltagande under 90-talets lokala val. En volymmässigt stor satsning kan kanalisera en massa resurser till sådant.
Vi säger emellertid att det finns orsaker bortom okunskap
och informationsbrist som gör att man ställer sig (eller ställs)
utanför politiken. Ett grundläggande problem med flera satsningar för att öka valdeltagandet, tror vi hänger samman med
bristfälliga utgångspunkter. En sådan är definitionen av målgruppen, en annan är formuleringen av målgruppens problem och en tredje är möjligen att man analyserat varför snarare än hur människor beter sig i demokratiska frågor. Innan
vi förklarar vår kritiska ton vill vi bara påtala att det därför
inte är märkligt att effekterna blir mångtydiga. Vi vet inte
om kampanjerna och satsningarna haft någon effekt överhuvudtaget. Valsiffrorna sjönk drastiskt i detta val men vi vet
inte om de sjunkit ännu mer såvida man inte genomfört de
olika demokratisatsningarna. Vi vet heller inte om den politiska dialog som ändå kommit till stånd har effekter på lång
sikt. Slutligen vet vi inte om röstsiffrorna ska tolkas som ett
mått på sann demokrati. Kort sagt: varför mäta kampanjeffekter om man inte vet något om de komplexa sammanhang
som kampanjerna är inflätade i? Tills vidare får vi dock utgå
från att vikande siffror åtminstone signalerar att folket inte är
med på noterna.

Strategi för demokrati
Sammanfattning
I rapporten förs en diskussion av ett antal demokratisatsningar. Vår huvudambition har varit att förstå hur dessa satsningar formas som ett slags samspel mellan definition och
handling – eller diskurs och praktik, om man så vill – på liknande sätt som Lena Gerholm (1985) fann i sin studie av
nationella kulturprojekt. De utgångspunkter som ligger till
grund för detta upplägg är att en viss observerbar handlingsstrategi också antas vara formad av de föreställningar, antaganden, diskussioner, riktlinjer etc., som omgärdar det aktuella fenomenet – objektet formas diskursivt. Samtidigt formas
de antaganden och föreställningar som programmakare och
andra använder sig av, av de erfarenheter som görs i samband
med tillämpningarna av en viss handlingsstrategi (den diskursiva praktiken). Hur stark den återverkande och mer erfarenhetsbaserade rörelsen är, kan skifta från strategi till strategi
beroende på de lokala förhållandena.
Ett exempel är Somaliska riksförbundets projekt i Stockholm. I grunden tycktes det finnas en relativt omfattande
och genomtänkt riksomfattande plan för hur somalierna i
hela Sverige skulle mobiliseras inför valet 1998. Emellertid
kom denna plan att revideras innan den sjösattes. Skälet till
detta har med resurser att göra. För att genomföra ett projekt
krävs personer som arbetar med detta och det krävs medel
för att ersätta dessa såväl som deras omkostnader i form av
till exempel lokalhyra, tryckkostnader, resor etc. Som många
andra somaliska organisationer ansökte Somaliska riksförbundet om medel för detta ändamål hos Invandrarverket.
Genom den procedur som Invandrarverket använde för att
bevilja medel reducerades emellertid riksförbundets projekt
till ett lokalt Stockholmsbaserat projekt med en mycket lägre
budget än den ursprungliga. De medel som betalades ut var
dessutom öronmärkta för informationsinsatser. Åtminstone
såg det ut på detta sätt enligt våra somaliska sagesmän. Vad
exemplet säger oss är att projektet betingas av en byråkratisk
beslutsprocedur och att det av flera skäl – ekonomiska såväl
som byråkratiska – tvingas in i en informationskostym som de
har haft små möjligheter att byta ut. Vi vill här anmärka att
trots små resurser och begränsade möjligheter så har soma-
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lierna i såväl Stockholm som Linköping, till stor del genom
ideellt arbete och utanför projektbudgetens ram, lyckats
skapa alternativ till denna informationskoncentrerade satsning.
Ett exempel som visar hur erfarenheter gjorda på praktiknivå till viss del kan korrigera en ganska enkelspårigt formulerad strategi, gavs i fallet Husby (se s. 40). Här fann vi
att det civila samhället tog ett visst initiativ över de kommunala medlen för demokratisatsningen. Ett av de institutionella arrangemang som etablerades i spåren av detta var
till exempel samarbeten mellan projektledare och föreningar
i området i form av en referensgrupp. Det välgörande med
detta var att uppgjorda planer kunde stötas och blötas i ett
slags informell remissinstans och nya idéer och initiativ kunde
ta form utifrån en erfarenhetsnära miljö som också hade en
plattform i det lokala civilsamhället. Ett annat exempel som
har en bas i den etablerade byråkratiska strukturen men likväl
tagit på sig en informell dräkt, fann vi i Göteborgs så kallade
»Etikdepå«. Genom etablerandet av ett omfattande nätverk
av personer med erfarenheter inom området samt »kafferepsliknande« dialoger med dessa och andra, kunde en mängd
kunskap, idéer, tips och erfarenheter samlas, spridas och cirkuleras. Här får remissinsatsen en naturlig miljö där hänsynen till vad som är till exempel politiskt möjligt också ges
utrymme.
Vi har inte sett det som vår uppgift att peka ut någon
enskild satsning som ligger nära den ena eller andra polen
– den totala eller den flexibla – och vår erfarenhet visar att
samtliga satsningar har inslag av båda. Vi har emellertid konstaterat att (1) föreställningsmodellerna i allmänhet vilar på
antaganden, uppfattningar med mera om att målgruppen för
demokratisatsningarna är »invandrare«, det vill säga utrikes
födda och ibland också deras barn. Motiven för denna definition av målgruppen återfinns i det samhälls- och projektklimat som var vanligt vid tiden för de nämnda satsningarnas
planläggning: utrikesmedborgare och invandrartäta valdistrikt uppvisade låga valsiffror i valet innan och hade nedåtgående trend. Vi fann också (2) att föreställningsmodellerna
i allmänhet betonar målgruppens, det vill säga invandrarnas,
brist på kunskap.
En konsekvens av detta är att informations- och upplysningsbaserade kampanjer blir naturliga åtgärder. Dessa definitioner tycks ha fått ett övertag i föreställningsmodellerna
och alternativa perspektiv och problemdefinitioner har svårt
att göra sig gällande – bland annat därför att det finns ett
självstödjande moment mellan defintion och handling (Gerholm, 1985; Lukes, 1974). Man kommer i sammanhanget
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osökt att tänka på det som man brukar kalla »maktens
andra ansikte« eller »makten över dagordningen«. Det fanns
uppenbarligen flera olika alternativ till hur satsningarna skulle
inriktas. Men det var i huvudsak en huvudinriktning som
aktualiserades medan andra möjligen blev föremål för »ickebeslut« (jfr Bachrach & Baratz, 1972). Vi har i detta sammanhang noterat att satsningar som planeras med litet spelutrymme för dialog och erfarenhetsnära omprövningar blir
»totala« – de riskerar en fångenskap i den invandrar- och kunskapscentrerade strategin. De satsningar som ger utrymme
för kritisk reflektion, dialog och omprövning – vi tog Husby i
Stockholm som exempel – har mycket större förutsättningar
att revidera definitionen av problemet och därmed åstadkomma en korrigering av projektarbetet i termer av målgrupper och handlingslinje. Vår undersökning ger en fingervisning om att demokratisatsningar bör finna en bas i det civila
samhället och liksom demokratin i övrigt finna nya former
utanför etablerade politiska institutioner (Beck, 1996; Thörn,
1999).
Det lyser igenom att vi är mer kritiska mot den totala typen
av strategier än vad vi är mot flexibelt hållna satsningar. Skälet till detta har att göra med principen om att terrängen bör
få avgöra hur kartan ska se ut snarare än tvärtom. Det betyder emellertid inte att en oplanerad satsning är att föredra.
En satsning av detta slag, särskilt när den är så omfattande
som i Stockholm och Göteborg, måste naturligtvis ha en
väl genomtänkt plan och en organisation för sin strategi.
Tvärtom vill vi förespråka en rejäl satsning och prövning av
idéer och former för genomförande innan hela projektet dras
igång. Ett led i denna planläggning är att planera in möjligheten till omfattande revidering och korrigering.
Vi avancerar därmed till en av våra käpphästar i denna text,
nämligen till vad som egentligen utgör problemet, målgruppen m.m. En tillbakablick på satsningarnas »uppkomstklimat« visar på en rimlig förhandsuppfattning om att Sverige
går mot en politisk segregation där många utrikesfödda (och
i viss mån deras barn) riskerar att hamna på den sida som
saknar eller har bristfälligt inflytande över samhällets dominerande politiska strukturer. Inte minst ger Irene Molinas
(1997) avhandling en övertygande rapport om den marginalisering av invandrade som skett under 90-talet. Det fanns
(finns) till och med i siffror stöd för denna uppfattning om
att kategorin utrikes födda minskat sitt valdeltagande (Bäck
& Soininen, 1994; 1996).
Vi menar för den skull inte att det är en riktig analys
av problemområdet som görs om denna innebär att utrikes
födda kopplas ihop med bristande kunskap om det rådande
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demokratiska systemet i Sverige samt att detta i sin tur innebär att man inte röstar. Det är tänkbart att nyligen invandrade inte vet hur man röstar och varför, men rösträtten är
kopplad till minst tre års permanent boende i Sverige. Kategorin »utrikes födda« och i ännu högre grad den allmänt
utbredda klassificeringen av »invandrare« (som omfattar både
utrikes födda och ofta också deras barn) är en mycket heterogen kategori människor som kan ha sitt ursprung i en mängd
olika sociala, kulturella och språkliga miljöer. Framförallt är
deras inbördes variation vad gäller levnadstid i Sverige och
kunskaper om det svenska samhället så pass skiftande att det
torde vara olämpligt att se dem som en och samma målgrupp. De siffror som analytiker kan ha haft som stöd för sin
uppfattning härrör från utländska medborgare som har varit
bosatta i Sverige mer än tre år (med rätt att delta i kommunalvalet) och invandrartäta områden. Frågan är vilken typ av
kunskap som saknas dessa kategorier och som skulle hindra
dem från att rösta? Våra erfarenheter visar att det knappast är
kunskapen om det demokratiska system som Sverige tillämpar eller ens om den politiska debatten i Sverige, som saknas
hos dem som väljer att avstå.
Låt oss fundera vidare på detta tema och då ta ett steg
tillbaka. Vår uppfattning är att siffrorna för de båda kategorierna »utländska medborgare« och »invandrartäta områden«
(sammanfattad i kategorin »invandrare«) refererar till samma
sak; en med avseende på makt och inflytande marginalisering
av vissa befolkningsgrupper som inte har annat gemensamt
än att de kan identifieras som resurssvaga. Analysen av det
senaste valet, 1998, visar på en markant minskning av valdeltagande bland personer som kan räknas som resurssvaga i allmänhet (Bennulf & Hedberg, 1999). »Resurssvaga« är de
personer som har låga inkomster, kort utbildning, saknar
arbete, är »ung« eller »gammal« och så vidare. Ju fler kombinationer av dessa faktorer, desto »resurssvagare«. »Arbetarklass« och »invandrare« är överrepresenterade i denna breda
kategori. Detta är enligt vår mening en bättre beskrivning av
vilka som inte röstar. Möjligen är det så att de som invandrat till Sverige fick känna på denna sociala marginalisering
tidigare än andra kategorier. Vi rör oss här med statistiska
enheter som generaliserar stora skikt av populationer på ett
mycket grovhugget sätt. Bortsett från att det finns stor osäkerhet i hur man kan definiera såväl kategorin »invandrare«
som »arbetarklass« (för att inte tala om »resurssvaga«), är
det emellertid uppenbart att de resurssvaga består av såväl
svensk- som utrikesfödda. Men det är inte främst kategoritillhörigheten och hur den ska beskrivas som är vårt intresse,
i grunden handlar det om hur demokratin fungerar i rela-
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tion till de processer som gör att utrikes födda i sällskap med
arbetarklass, unga, gamla och andra hamnar i maktens periferi. En ung kvinnlig politiker med rötter i Chile, illustrerar
vår tanke ganska väl:
»Vi har invandrat en gång, där är det stopp. Det finns
ingenting som heter andra generationens invandrare, eller
tredje generationens invandrare. Vi har slutat invandra, vi
har invandrat en gång. Vi kan inte hålla på och fortsätta
invandra. Invandra från var då? … Det har också dragits bra
paralleller med kvinnokampen och se den som en föregångare för den kamp som vi för idag. Det är jätteviktigt, så slipper vi ytterligare 85 år! Det är inte så att invandrare ramlade
ner från himlen igår, vi har funnits här förbaskat länge, men
det händer ingenting.«

Efterklokheten säger att strategierna borde ha sett annorlunda ut om de skulle ha riktat sig mot samtliga resurssvaga
jämfört med som det nu blev till en och dessutom mycket
heterogen underkategori av dessa, nämligen »invandrare«.
Däremot lyckades man inte tillräckligt väl mobilisera denna
kategori för att siffrorna skulle vända. Istället fortsatte siffrorna för utländska medborgare och »invandrartäta« valdistrikt att sjunka. Vi vet inte om demokratisatsningarna lyckats bromsa den negativa utvecklingen men om det skulle visa
sig att de saknat inflytande över nedgången är vi, med tanke
på att projekten i flera fall var hårt knutna till informationsinsatser, inte heller förvånade.
Sammanfattningsvis handlar demokratiunderskottet om
resurssvaghet och därmed också om arbete, bostad, frihet,
utbildning, inkludering/exkludering, delaktighet och mycket
mera. Vad kan samhällets olika instanser göra åt detta? Enkelt
uttryckt handlar det förstås om jobben, om likvärdiga möjligheter på arbetsmarknaden men också om likvärdighet på
bostadsmarknaden, till utbildning och om en mängd andra
saker. Det handlar om att bryta den pågående marginaliseringen av personer med invandrarbakgrund – särskilt drabbas
de som har utomeuropeiskt ursprung – men också om att
skapa förutsättningar för politisk representation för fler resurssvaga. Det handlar om att öka inflytandet för dem som inte
kan göra sin röst hörd inom ramen för de representativa
demokratiska strukturerna. De utrikes födda är inte ensamma
utan är i gott sällskap med många svenskfödda.
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De resurssvagas representation
Vi vill efter denna kritiska diskussion inte lämna temat och
satsningarna åt sitt öde. Frågan om politisk representation
är intressant därför att den kan tänkas sammanfatta hela det
problemkomplex som skymtar bakom det som vi tidigare
skrivit vad gäller resurser och demokrati. Bakom arbetslöshet
(som givetvis också fortsättningsvis ska bekämpas), boendesegregation (som bör motverkas) och annan marginalisering
är ändå kraven på en politisk representation av de politiskt
uteslutna rättmätig. Vi tror att den förändring som efterlyses
och som har en av sina fästpunkter i demokratin, hänger samman med inflytande, makt och politiska strukturer, det vill
säga även resurssvaga kategorier måste representeras innan
förändringar kommer på andra områden.
Exemplet Umeå och den demokratisatsning som organiserats av SIUM, en samordningsgrupp för ett antal lokala
etniska föreningar, är intressant i sammanhanget. I Umeå
fann man en väg via konferenser och möten där politiker
bjöds in – en väg som liknar den somalierna försökte åstadkomma (och delvis också lyckades med) i Stockholm och
Linköping. Projektarbetarna och föreningsrepresentanter tog
också sitt ansvar genom att utnyttja sina möjligheter att
påverka genom insändare, debattartiklar och på andra sätt
uttala sig i media. Här handlade det alltså inte som i så många
andra sammanhang om att i första hand omvända de oupplysta »invandrarna«, utan tvärtom att diskutera problemen
med den etablerade strukturen av politiker och civilsamhället. Initiativet var inte okontroversiellt utan en del partier reagerade kraftigt på den opinionsbildning som man försökte få
till stånd. Samtidigt som man på detta sätt agerade »uppåt«
har det också funnits initiativ »nedåt«. Genom att delta i föreningsmöten, arrangera studiecirklar och på olika sätt göra
sin röst hörd i media har man också försökt skapa engagemang hos fler utrikes födda. Vi har fått uppfattningen om att
det här, som i några andra exempel vi beskrivit, handlar om
att finna en politisk dialog men att den här också kunde vidgas till dem som dialogen borde påverka – makthavarna.
Det arbetssätt som använts i demokratisatsningen i Umeå
tyder på en medveten koncentration på just de representativa frågorna. Syftet med detta har varit att få inflytande över
dagordningen. Hur kan då en offentligt finansierad organisation bedriva ett sådant arbete utan att så att säga ta politisk
ställning? Som nämndes vad gäller Stockholm hade projektet
redan från begynnelsen en markant opolitisk hållning. Projektet får inte förknippas med sådan verksamhet så att de
misstänks för partipolitisk inblandning. Här finns alltså ytter-
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ligare en fråga som måste byggas in i satsningen från start.
Men vem organiserar de resurssvaga? Vem får dem att komma
till politiska möten och höja sin röst i en politisk dialog? Här
kommer det alltid att finnas kompromisser och ouppfyllda
mål men trots allt torde det vara möjligt för demokratipiloter
att röra sig där människor bor, lever och arbetar (om de har
något arbete). I vilket fall måste frågan tas på allvar.
Trots allt händer det saker och ting på den politiska arenan i Sverige. Umeå har lyckats relativt väl att få personer
med invandrarbakgrund representerade i partierna. I Lärjedalen i Göteborg såväl som i Kronogården i Trollhättan,
två »invandrartäta« områden, har också många personer som
invandrat till Sverige fått plats i den politiska strukturen. I
SSU, en mäktig karriärplattform för socialdemokratiska politiker, föll Luciano Astudillo på själva målsnöret i kampen
om ordförandeposten. Astudillo är också kommunfullmäktig
i Malmö och hans erfarenheter av att etablera sig som rikspolitiker i Sverige är i detta sammanhang intressanta. I ett möte
med ett nätverk för politiskt engagerade chilenare i Sverige,
höll Astudillo ett anförande just i detta ämne. Han berättar
inledningsvis om den klyvning som finns i den exilpolitiska
rollen i sig (och som tidigare påtalats vad gäller somalierna i
Sverige). Att bli svensk politiker krävde, enligt Astudillo, en
viss distans till den chilenska kolonin i Sverige. Annars riskerar verksamheten att präglas av de frågor som i första hand
handlar om Chile, solidariteten med det chilenska folket och
återvändandet.
Astudillo talade också om de barriärer man möter som
invandrad. För det första finns inget intresse inom partiet
(socialdemokraterna) att driva de frågor som angår de invandrade. Det finns intresse för till exempel rasism och diskriminering men engagemanget för dessa frågor stannar på en
ytlig nivå. Det finns också en viss rädsla för att driva de frågor som har med migration och migrationspolitik att göra –
kanske för att man är rädd att tappa stöd bland väljarna. Den
kanske viktigaste frågan är ändå, menar han, att dagens politiker saknar egna erfarenheter av de frågor som angår dem
som invandrat eller resurssvaga i allmänhet. De svenska politiker som aldrig på nära håll sett de hinder som invånare med
invandrarbakgrund möter i det svenska samhället kan heller
aldrig på ett framgångsrikt sätt formulera den politik som ska
komma tillrätta med problemet, menar han. Det finns oroväckande tendenser till elitism inom politiken och de marginaliserade kategorierna förlorar i inflytande i takt med att
andra skaffar sig mer inflytande.
Astudillo gör oss uppmärksamma på behovet av ett slags
»närvarons politik« (Phillips, 2000). Politisk representation
översätts lätt till identitetspolitik med kvotering och annan
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särbehandling. Men det symboliskt betydelsefulla i att ha
invandrade medborgare med på listorna har partierna redan
förstått. En ung kvinnlig vänsterpartist, Valeria Rossana,
funderade på nämnda nätverksmöte lite ilsket kring detta:
»Hur får vi fler delaktiga i den demokratiska processen? Jag
tror att en viktigt faktor i detta är att vi måste faktiskt visa
på de skillnader som finns mellan partierna. Och att också
vi som har invandrarbakgrund eller är invandrare, att vi inte
kan se varandra som en homogen grupp. Vi har sett här att
det finns centerpartister, från kristdemokraterna och till och
med en som är moderat. Vi är ingen homogen grupp, vi är
totalt olika. … Förut hörde jag någon som sa något om att
ta sig i kragen. Det är många som tagit sig i kragen. Jag har
också hört det här med att man måste vilja, då går det. Men
vi har förbannat massa vilja, jag vet en massa invandrare ute
i förorterna som har en jäkla vilja men inte fasen händer det
någonting för det. Det räcker inte, det är någon som måste
vilja ha mig där. Jag vet, hur många utav er som inte har
hängt på dörrhandtagen och bara försöker rycka i dörrarna
för att komma in, men det händer ingenting. Och när dörrarna öppnas så slås man iväg några meter bort. Där vi är
delaktiga, det är under lunchen och det är under salsafesten
på kvällen, då de bjuds på empanadas och dansar. Vi ska
inte acceptera sånt. Vi är inte dockor som står i ett skyltfönster och det gäller även i de politiska sammanhangen. Vi ska
inte hängas ut som skyltdockor på vallistorna. Vi måste kräva
plats också.«

Vid samma chilenska nätverksmöte gav Fransisco Contreras, en ung chilenskfödd kommunpolitiker i Österåker,
uttryck för en liknande uppfattning. Politiker med utländsk
bakgrund utnyttjades i valet 1998. Många nominerades, men
eftersom de i allmänhet hamnade ganska långt ned på listorna var nomineringen ofarlig – partierna fick ett alibi. På
liknande sätt hamnar också de invandrade politikerna i sammanhang där man arbetar med frågor som förknippas med
invandring, integration och liknande saker. Det gör att inflytandet över den övriga politiken minskar.
Den politiska närvaron handlar därför inte i första hand
om en exakt kvotering av människor med avseende på klass,
etnisk tillhörighet, kön eller andra attribut (hur kvoterar man
resurssvaga?) – även om detta kan vara symboliskt betydelsefullt (Phillips, 2000). Det handlar i stället om att finna
kontaktytor mellan dem som ska representeras och de som
representerar genom att föra in marginaliseringsfrågorna i
politiken. Omvänt borde det också handla om att få politi-
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ken och politikerna att komma närmare de resurssvagas verklighet. Det handlar om att få inflytande över den så kallade
dagordningen. En närvarons politik kan inte handla om
att »låsa in människor i redan förutbestämda identiteter«
(ibid.:193) utan poängen är att hitta former för de politiskt
uteslutna att göra sin röst hörd i debatten såväl som i beslutsfattandet.
Kanske är chilenarnas initiativ till att bilda ett nätverk för
politiskt aktiva ett viktigt initiativ för att komma närmare
maktens korridorer? Fransisco Contreras påpekar att det politiska etablissemanget i Sverige har sina etablerade koder. Om
man inte kan dessa eller inte motsvarar de förväntningar på
politisk dialog som finns hos dem som sitter vid rodret, blir
det problematiskt att ta sig in i de inflytelserika kretsarna.
Contreras pekar här på vikten av att de som invandrat också
utnyttjar sin bakgrund och sina erfarenheter och lanserar
sina egna koder. Det är viktigt att den unga generationen av
invandrade som är uppvuxna i de utsatta områdena och även
invandrares barn som är födda i Sverige lockas att bli politiker, jurister och till andra viktiga samhällspositioner.
På samma sätt som för demokratiarbetets handlingsstrategier i allmänhet kan nya politiska arenor och nya erfarenhetsutbyten ge möjligheter till korrigeringar av inslagna kurser.
Detta kan kanske i dialog med etablerade svenska politiker
och framförallt med de människor vars erfarenheter måste
komma till tals, leda till en bättre representation av resurssvaga. Om detta kan uppnås behöver vi inte vara lika bekymrade för demokratins framtid.
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