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Förord 

Vid ett hastigt tillkallat möte som hölls i Rosenbad måndagen den 19 juni 
2006 behandlades det beslut riksdagen fattat den 14 samma månad att till-
styrka regeringens förslag att utvidga storstadsarbetet till 23 nya kommu-
ner. Beslutet innebar att dessa nya kommuner, likt deras föregångare kom-
mer att teckna lokala utvecklingsavtal (LUA) med regeringen i syfte att 
bekämpa segregationen (Storstadsnytt, nyhetsbrev 040702, http://www. 
storstad.gov.se/nyhetsbrev.htm, juni 15, 2006). 

Det var nästan på dagen åtta år sedan storstadspropositionen 
(Prop.1997/98:165) som kom att ligga till grund för den nya storstadspoli-
tiken överlämnats till riksdagen. Men har erfarenheterna varit så bra att de 
kan exporteras till andra områden i riket?  

Svaren från forskarsamhället är långtifrån tydliga. Det går bra, men det 
ser fortsatt dåligt ut (Bunar, 2004). Allting förändras men ingenting förgås 
(Törnquist, 2005). Stora fiskar äter fortfarande små fiskar (Hosseini-
Kaladjahi, 2002). Att någonting har hänt tycks alla utvärderare vara över-
ens om (Lawson 2003, Urban 2005, Lahti Edmark 2004, Edström & Plisch 
2005).  

Tiden tycks nu kommen för att ta ytterligare ett steg och göra ett proviso-
riskt bokslut över storstadsarbetet. Detta steg är ännu viktigare då nya 
kommuner står i begrepp att ta sig an uppgiften att bekämpa segregationen i 
sina respektive områden.  

Ett flertal frågor anmäler sig genast inför bokslutsuppgiften. Jag kan inte 
besvara alla utan nöjer mig med två frågeställningar. Den första är: Hur har 
man tänkt? Den andra är: Varför blev det som det blev?  

Åtta år är en både lång och kort tid. För sju år sedan anslöt jag mig till en 
grupp erfarna forskare och entusiastiska studenter verksamma vid Söder-
törns högskola som fått i uppdrag att utvärdera storstadssatsningen i Stock-
holms stad, Södertälje, Haninge och Huddinge kommun. Uppdraget kändes 
spännande och blev stimulerande. Gosh, vad vi hade kul!  
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Jag träffade, arbetade med, och lärde mig uppskatta Sven Hort, Paavo 
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1. Inledning 

Den socialdemokratiska regeringen beslutade den 16 mars 1995 att ge ut-
redningen Levnadsvillkor i Storstadsområden (S 1994:03) nya direktiv  
(S 1995:35). Enligt dessa hade Storstadskommittén till huvuduppgift 

att i dialog med berörda i de tre storstadsområdena föreslå och initiera åt-
gärder som syftar till att skapa bättre förutsättningar för bostadsområdena i 
storstäderna, framför allt de utsatta stadsdelarna, att ta till vara de olika re-
surser och möjligheter som finns och som kan användas för en positiv ut-
veckling, särskilt vad beträffar barn och ungdomar med svåra uppväxtför-
hållanden. (SOU 1998:25) 

Kommittén hade också till uppgift att genomföra en kartläggning av åt-
gärdsprogram och aktiviteter, sociala och inom utbildning och arbetsmark-
nad, som kunde ha betydelse för de aktuella områdena, samt lämna förslag 
till riktlinjer för hur stadsdelarna bättre skulle ta till vara sina resurser i 
form av myndighets- och ideella insatser i samverkan och utan hinder av 
traditionella uppgiftsgränser (SOU 1998:25). I slutbetänkandet (SOU 
1998:25), där situationen i storstäderna beskrevs och analyserades, lades 
riktlinjerna för en nationell storstadspolitik, ”en politik som ska betona 
vikten av att främja en utveckling mot mer rättvisa och jämlika livschanser 
i storstäderna” (SOU 1998:25). Och vidare: 

För att uppnå detta fordras arbete, utbildning, en bra boendemiljö, vård och 
omsorg, god hälsa och möjlighet till en levande och stark demokrati. Det 
handlar också om att ta vara på den speciella dynamik som finns i de en-
skilda utsatta stadsdelarna och de resurser som dess invånare förfogar över. 
Härigenom skapas förutsättningar för individer att förverkliga sina innebo-
ende drömmar om ett gott liv. (SOU 1998:25) 
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Den socialdemokratiska regeringen slöt 1999 lokala utvecklingsavtal 
(LUA) med sju utvalda kommuner i storstadsområdena: Botkyrka, Göte-
borg, Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm och Södertälje. LUA kan ses 
som ett policyinstrument i den dåvarande regeringens strävan att initiera en 
ny storstadspolitik i syfte att bryta social och etnisk segregation och lägga 
grunden för en hållbar regional utveckling. Förutsättningarna för ett fram-
gångsrikt utvecklingsarbete handlar enligt regeringen inte främst om hur 
mycket pengar som fördelas till olika åtgärder, utan minst lika mycket om 
vilka metoder som används. De metoder som särskilt betonas i storstadsut-
vecklingsarbetet är underifrånperspektiv, samverkan, långsiktighet och 
utvärdering (Prop. 1997/98:165:30). 

Underifrånperspektivets syfte är att fånga upp medborgarnas engage-
mang både i framtagandet och genomförandet av utvecklingsinsatserna. 
Samverkan syftar till att skapa synergieffekter genom att engagera olika 
delar av den lokala offentliga förvaltningen, kommunal som statlig, och det 
privata näringslivet i arbetet för den gemensamma angelägenheten. Lång-
siktigheten handlar om att senare kunna införliva de nyvunna erfarenheter-
na i den ordinarie kommunala verksamheten.  

Kravet på förnyelse av den kommunala politiken restes inte av en slump, 
utan kan ses dels som en reaktion på senare decenniers långa kritik mot det 
ökande avståndet mellan beslutsfattare och dem som beslutet berör. Så här 
skrev Storstadskommittén i sitt slutbetänkande (SOU 1996:177):  

När medborgarnas förväntningar på inflytande inte motsvarar det faktiska 
handlingsutrymmet uppstår vanmakt. Kommittén anser att ökad vanmakt 
lämpligast ska mötas med vad vi kallar egenmakt […] Egenmakt är den 
makt som medborgaren utövar över sin vardag […] Kommittén återkommer 
i ett särskilt delbetänkade under år 1996 där vi ska utveckla diskussioner 
kring egenmakt och lämna förslag på hur medborgarnas egenmakt kan vid-
gas och fördjupas […] Vi anser att det är dags för ett förändrat synsätt. Istäl-
let för att ’lägga livet till rätta’, borde den framtida politiska uppgiften vara 
att ’rätta till det som ligger i vägen för livet’. (SOU 1996:177) 

Dels kan kravet på förnyelse också ses som en reaktion på debatten om 
social exkludering. Begreppet social exkludering handlar inte bara om eko-
nomiska orättvisor utan också om politiska och sociala orättvisor i storstä-
derna (Elander, 2001). Det har under flera decennier ständigt kommit rap-
porter om nedgången i valdeltagandet i Sverige i allmänhet och i de tre 



 11 

storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö i synnerhet. Vissa områden i 
dessa storstäder, där den största andelen medborgare med utländsk bak-
grund bor, kännetecknas inte bara av ekonomisk och social nedgång utan 
också av likgiltighet och politiskt utanförskap, på grund av stor arbetslös-
het, hög grad av socialbidragsberoende, låg utbildning och ofta bristfälliga 
kunskaper i det svenska språket (SOU 1998:25). Det som tecknas här är 
helt enkelt bilden av en ansamling av fattigdomsöar i det svenska välfärds-
havet. Det är bilden av områden i vilka socioekonomisk utsatthet tenderar 
att korrelera med politiskt utanförskap och apati. En stor del av människor-
na i dessa områden tycks strunta i samhället i övrigt.  

Problemet ter sig särskilt allvarligt då valdeltagandet bland medborgare 
med utländsk bakgrund ständigt minskat sedan 1976, det år då alla som 
varit bosatta i Sverige i minst tre år för första gången fick delta i kommun-
valet. Valdeltagandet bland dessa medborgare med utländsk bakgrund låg 
den gången på 60 procent i början, men sjönk till 40 procent 1994, för att 
dyka ner till 35 procent i 1998 års kommunalval (SOU 1999:113:67). 

Kravet på förnyelse kan också ses som ett svar på kritiken mot tidigare 
satsningar i så kallade utsatta områden vilka misslyckats på grund av 
bristande folkligt engagemang (t ex debatten om de s.k. ”Blommanpengar-
na”, Integrationsverkets rapportserie 2000:2). 

Kritik har också framförts mot samhällets aktiva strävan att ”lägga med-
borgarnas liv till rätta”(Hirdman, 2000) och mot oförmågan att lösa knutar-
na i den ”motsägelsefulla staden”. (Elander, 2001). I ett underlag för en 
diskussion om politiken inför den socialdemokratiska extra partikongressen 
1996 uttrycktes självkritiken så här: ”Välfärdstaten: ’det starka samhället’ 
blev i något avseende för starkt […] kanske förlorade vi en del av det per-
sonliga ansvaret på vägen mellan Per Albins folkhemstal och 1970-talets 
stora reformer” (SOU 1996:177). Det är mot bakgrund av denna kompakta 
kritik som några delar i formuleringen av den nya storstadspolitiken skall 
förstås. 

Den formulerades i regeringspropositionen Utveckling och rättvisa - en 
politik för storstaden på 2000-talet (Prop. 1997/98: 165). Syftet med den 
nya politiken är dels att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för 
tillväxt och skapa nya jobb på såväl regional som nationell nivå, dels att 
bryta den sociala och etniska segregationen i storstadsregionerna och verka 
för jämlika levnadsvillkor för storstädernas invånare. Det senare målet om 
segregationsbekämpning bröts sedan ner i olika målområden:  
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1. öka sysselsättningsgraden för både män och kvinnor i de socialt 

utsatta bostadsområdena och minska socialbidragsberoendet  
2. stärka det svenska språkets ställning såväl bland barn och ung-

domar som i den vuxna befolkningen  
3. ge alla elever förutsättningar att nå målen i grundskolan där det 

är viktigt att ingen elev lämnar grundskolan utan tillräckliga 
kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och 
matematik 

4. höja utbildningsnivån i den vuxna befolkningen och erbjuda 
dem som saknar utbildning motsvarande svensk gymnasiekom-
petens  

5. skapa förutsättningar för att alla stadsdelar i storstäderna ska 
uppfattas som attraktiva, trygga, goda och hälsosamma livsmil-
jöer  

6. förbättra folkhälsoläget både i termer av ohälsotal och självupp-
levd hälsa, och  

7. öka det demokratiska deltagandet och delaktigheten i de utsatta 
bostadsområdena. 

Åtta år har gått sedan starten för Storstadsarbetet och två allmänna och 
kommunala val (2002 och 2006) har hållits sedan dess. En del insatser har 
redan avslutats medan andra fortsätter inom ramen för den ordinarie kom-
munala verksamheten.  

Då de lokala utvecklingsavtalens (LUA) syfte var att å ena sidan bekäm-
pa den sociala, etniska och diskriminerande segregationen och att å andra 
sidan utveckla den lokala demokratin och förnya den lokalen förvaltningen 
kommer dessa två dimensioner att stå i undersökningens fokus. Och fråge-
ställningarna blir som följer: 
 

1. Hur var det tänkt i regeringspropositionen och i de olika lokala 
utvecklingsavtalen (LUA) att segregationen skulle bekämpas? 
Vilken modell skisserades för segregationsbekämpning? Varför 
har man stannat för dessa idéer? Hur kan de förklaras? 

2. Hur var det tänkt i regeringspropositionen och i de olika LUA att 
den lokala demokratin skulle förnyas? Varför har man stannat 
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för dessa idéer? Hur kan de förklaras och hur har de implemen-
terats? Vad blev resultatet? Varför blev det som det blev? 

3. Hur var det tänkt i regeringspropositionen och i de olika LUA att 
den lokala förvaltningen skulle förnyas? Varför har man stannat 
för dessa idéer? Hur kan de förklaras och hur har de implemen-
terats? Vad blev resultatet? Varför blev det som det blev? 

Metod och teoretisk ansats 
Undersökningen omfattar studier av de fyra kommunerna Stockholm, Sö-
dertälje, Haninge och Huddinge, d.v.s. dem som Södertörns högskola slöt 
utvärderingsavtal med. Undersökningen sträcker sig endast till kommunal-
valen 2002.  

Undersökningens metod är kvalitativ med en tolkande ansats (Marsh & 
Stoker, 2002), även om bearbetningar av vissa statistiska data förekommer i 
några stycken, i deskriptivt syfte. Undersökningen har en såväl deskriptiv, 
idéanalystisk som förklarande ambition. Den söker dels peka på de motiv 
och intentioner som låg bakom de olika beslut, som fattades i samband med 
stortadssatsningens initiering och implementering, och dels peka på de 
omgivningsorienterade faktorerna, som kan tänkas ha påverkat utfallen. 
Motivförklaringarna syftar till att kartlägga de medvetna överväganden som 
beslutsfattare gör när de står inför en beslutssituation. Förklaringen ligger i 
att fånga in dessa överväganden för att kunna ge svar på frågor om vad 
beslutsfattaren vill åstadkomma, vilka intentioner eller avsikter denne har 
och vilka mål han har i sikte (Esaiasson m fl., 2002; Lawson, 1988; Lewin, 
1988). 

Analysen bygger dels på en genomgång av officiella dokument utgivna 
av staten (regeringspropositioner) kommunernas lokala utvecklingsavtal 
(LUA) och organisationer i de berörda områdena och på statliga utredning-
ar (SOU), dels på deltagande observationer, samtal och intervjuer med pro-
cessledare och politiker vid studiebesök och seminarier som ägde rum mel-
lan 1999 och 2005, samt studier av forskningsrapporter och litteratur i äm-
net. Den muntliga informationen har använts för att komplettera och förtyd-
liga den skriftliga. En del av de statistiska uppgifter som analysen bygger 
på härrör från två enkätundersökningar som Stockholms stads Utrednings- 
och Statistikkontoret (USK) genomförde i september 1999 (Uppföljning av 
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Ytterstaden i tre stadsdelar) respektive april 2002 (Är medborgarna med? 
Medborgarnas syn på att bo, leva och engagera sig i lokalt förändringsar-
bete. Enkätundersökning i sex stadsdelar i Stockholm). För genomförandet 
av 1999 års undersökning skickade USK 1500 enkäter till ett slumpmässigt 
urval av boende i Tensta/Hjulsta, Skärholmen och Rågsved, tre bostadsom-
råden som har under flera år varit delaktiga i projektet ”Ytterstadssatsning-
en”. 500 enkäter skickades till var och en av stadsdelarna och svarsfrekven-
sen var omkring 70 procent. De frågor som ställdes var: 

 
• I vilken utsträckning har de boende engagerat sig i ytterstadssats-

ningen? 
• I vilken mån känner sig de boende delaktiga i den process ytter-

stadssatsningen genererat? 
• På vilket sätt har de boende engagerat sig? 
• Har informationen om ytterstadssatsningen nått fram? 
• Har ytterstadssatsningen koncentrerat sig på ”rätt” saker, sett ur de 

boendes synvinkel? 
• Hur upplever de boende utvecklingen i stadsdelen i stort under 

den period ytterstadssatsningen varit igång? 
• Vilka förändringar konkret har de boende upplevt? (Vilka åtgärder 

har varit märkbara?) 
• Vad skulle de boende önska få ut av ytterstadssatsningen? 
• Finns det områden som är eftersatta? 

2002 års undersökning var en uppföljning av 1999 års. 2400 enkäter skick-
ades till boende i Husby, Rinkeby, Rågsved, Skärholmen och Tens-
ta/Hjulsta. I varje stadsdel skicka USK ut 400 frågeformulär till slumpvis 
utvalda personer. De frågor som ställdes i de enkäterna var: 

 
• I vilken grad man känner sig förankrad i sin stadsdel? 
• Hur man trivs med att bo i området? 
• Om det finns problem i stadsdelen med nedskräpning, vandalise-

ring, stölder, inbrott och våld? 
• Om man upplever obehag att vistas ute när det är mörkt? 
• Om man själv eller anhörig har varit utsatt för överfall, inbrott, 

etc.? 
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• Hur man bedömer den yttre miljön i stadsdelen vad gäller parker, 
grönområden, centrum, belysning, trafikmiljö, etc.? 

• Om man har tillgång till kultur och fritidsaktiviteter? 
• Om man har kännedom om medborgarkontoret, kontakter 

och/eller besök? 
• Om man har besökt stadsdelsnämndens öppna möten? 
• Om man har haft kontakt med lokala politiker/tjänstemän? 
• Om man har försökt påverka kommunala beslut? 
• Om man har arbetat i politiskt parti/förening med frågor som rör 

stadsdelen? 
• Om man har kännedom om storstads- och ytterstadssatsningen- 

informationsvägar? 
• Om man själv deltar i satsningarna? 
• Om vilken betydelse insatserna i den egna stadsdelen har haft? 
• Om ålder, kön, arbete, var man är född, om barn finns i hushållet 

samt boendetid i stadsdelen? 

 Av de 2400 utskickade enkäterna föll 251 personer bort varav 243 perso-
ner har flyttat. Flyttarna var flest i Rinkeby (16%) och Tensta/Hjulsta 
(12%). Svarsfrekvensen var omkring 70% i Rågsved, Skärholmen och 
Husby, 60% i Tensta/Hjulsta och i Rinkeby. Det finns en viss statistisk 
osäkerhet i de redovisade resultaten dels för att undersökningarna är att 
betrakta som urvalundersökningar och inte totalundersökningar, dels för att 
analysenheterna (de undersökta områdena) och undersökningsfrågorna var 
inte exakt likadana 1999 jämfört med 2002. Trots några felräkningar i vissa 
tabeller har det statistiska materialet bedömts som fullt användbart om för-
siktighet iakttas. I övrigt har de källkritiska principerna om äkthet, samti-
dighet och närhet, som är särskilt viktiga för intentionella förklaringar, 
iakttagits (Thurén, 1997). 

Undersökningens teoretiska ansats är rationalistisk. Den utgår ifrån anta-
gandet att när beslutsfattarna konfronteras med flera handlingsalternativ, 
väljer de det som tror leder till det bästa utfallet (Marsh & Stoker, 2002:63). 
Att föreställa sig händelser och handlingar som beslut eller politik, är enligt 
Graham Allison, att ansluta sig till det rationalistiska perspektivet (Allison, 
1971; Allison & Zelikow, 1999; Lawson, 1988). En handling eller ett beslut 
förutsätter att det finns: 
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• Ett beslutscentrum (individuellt eller kollektivt) 
• Ett mål (eller handlingsinriktning) att uppnå 
• Möjlighet att välja bland olika alternativ 
• Tillgång till information som kan belysa de olika alternativ som 

står till buds, samt bedöma beslutets konsekvenser i nuläget och 
för framtiden 

Den rationalistiska ansatsen har kritiserats från olika håll på grund av dess 
antagande att det är beslutsfattares tro och preferenser som är orsaker (för-
klaringar) till deras handlingar. Rationalistiska förklaringar anses vara re-
duktioniska till sin karaktär, då de söker förklara saker och tings tillstånd 
genom att hänvisa till olika egenskaper som tillskrivs individer. De stora 
kritikerna kan summeras längs olika argumentationslinjer (Marsh & Stoker, 
2002): 

 
• Argumentet om ”Begränsad rationalitet” (bounded rationality). 

Dess anhängare hävdar att individens rationella kapacitet är be-
gränsad på grund av bristfällig information och tidspress bland 
annat. 

• Det sociologiska argumentet, enligt vilket individuella handlingar 
är en funktion av sociala strukturer och inte individuella val som 
det hävdas i rationalistiska förklaringar. 

• Det psykologiska argumentet, enligt vilket individuella motiv inte 
alltid återspeglas i eget intresse. 

• Det empiriska argumentet, enligt vilket teoretikerna om rationalis-
tiskt handlande, i sin strävan att leverera en allmänt tillämpnings-
bar modell om politisk, har en tendens att ignorera empiriska mot-
sägande bevis genom olika omskrivningar. 

Det är, enligt min mening, allvariga kritik som har levererats mot den ratio-
nalistiska ansatsen. Dess svagheter har med emfas understrukits och det 
finns andra beslutsteorier att utgå ifrån, som t ex de strukturellt eller psyko-
logiskt-kognitivt inspirerade teorierna som Steinbruner (Steinbruner, 1974) 
och andra kritiker föreslår. I stället för att a priori bestämma sig för att 
använda sig av den ena (rationalistisk) eller den andra (strukturell) teorin, 
tycker jag, som Steinbruner, att det är bättre att låta det empiriska fallet 
avgöra utfallet. Det är, som han säger, beslutets komplexitet som ska ligga 
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till grund för urvalet. Kriterierna för bestämningen av ett besluts komplexi-
tet kan vara såväl kvalitativa som kvantitativa. Ett beslut kan beskrivas som 
komplext om det finns en mångfald av värden som kommer att påverkas av 
det aktuella beslutet, om värden är utbytbara och den ena aktörens förlust 
motsvarar den andras vinst. Komplexiteten kan också bero på den osäkerhet 
som följer en bristfällig koppling mellan omvärlden och den tillgängliga 
informationen. Ett beslut kan, slutligen, vara komplext om beslutsförmågan 
eller rätten att fatta beslutet ligger hos flera aktörer. Det är beslutets karak-
tär som ligger till grunden för valet av den rationalistiska ansatsen i denna 
undersökning. Det betyder inte att jag utgår från postulatet att beslutsfattar-
na har fullständig information. Det betyder att jag ansluter mig till det ana-
lytiska synsättet som hävdar att risktagandet utgör en del av det politiska 
spelet då varken beslutsfattarna alltid är eniga eller värden, målsättningar 
alltid homogena (Hadenius, 1981). Beroende på anlag eller omständigheter 
strävar beslutsfattarna efter att minimera eller maximera risken (ibid.). Be-
sluten kommer i den här undersökningen att förklaras i termer av motiv. 
Det förutsätter att beslutsfattarna (enskilt eller kollektivt) genom sina hand-
lingar (beslut) strävar efter att uppnå vissa mål. På så vis blir dessa beslut, 
som är utvalda bland olika alternativ, medvetna val för att uppnå de uppsat-
ta målen. Dessa mål kan vara såväl generella som specifika, liksom inrikta-
de mot framtiden eller nuet. Det kan vara frågan om att slå vakt om nuet 
utan att inteckna framtiden eller också hitta en mellanväg mellan det önsk-
värda och det möjliga. Detta förhållningssätt härrör från antagandet att be-
slutsfattarna som rationella aktörer strävar efter att maximera sina värden 
(nyttigheter) i den meningen att, när de står i begrepp att fatta beslut, väljer 
de det alternativ som bäst motsvarar deras preferenser eller som vållar 
minst vånda vad måluppfyllelsen beträffar. Den förklarande uppgiften be-
står i att hitta de olika motiv som föresvävar beslutsfattarna då de står i 
begrepp att fatta det aktuella beslutet. Analysen blir således en rekonstruk-
tion av de olika aktörernas kalkyler och en fastställning av deras intentio-
ner. Motiven kan vara såväl substantiella som strategiska. Den ideala situa-
tion som ofta nämnts är ”diktatorns idyll”, då den ensamme och egenmäk-
tige beslutsfattaren endast har att bekymra sig om beslutets sakliga (sub-
stantiella) innehåll. Enbart substantiella överväganden, även om de är 
nödvändiga, räcker inte i ett demokratiskt, multilateralt och pluralistiskt 
sammanhang (parlament, internationella förhandlingar). Strategiska över-
väganden måste göras i de sammanhang där flera personer ska fatta ett 
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beslut som vilar på dem och vilkets utfall berör dem alla (Jacques Attali, 
1981). Strategiska överväganden aktualiseras särskilt i de sammanhang där 
det gäller att vinna eller förlora, att ge och ta, för att minimera sina förluster 
eller maximera sina vinster. Inflytande, fantasi och spelregler utgör viktiga 
inslag i det strategiska spelet. Undersökningen kommer att fastställa de 
olika aktörerna, vem gjorde vad? Och med vilka motiv och intentioner? 
Spelreglerna kommer också att utrönas då planerna för storstadssatsning 
var utformade och blev genomförda i en pluralistisk kontext (utrednings-
kommitté, riksdagsproposition, samverkan stat och kommun). Kopplingen 
mellan aktörernas värderingar (”börat”, det önskvärda) och beskrivningar 
(”varat”) som det kommer att framgå av den deskriptiva analysen kommer 
att ligga till grund för fastställandet av de substantiella och individuella 
motiven. En bestämning av de olika spelarenorna kommer att hjälpa oss att 
fastställa vilka olika strategier och procedurer som kan kopplas till aktörer-
nas strategiska motiv. Allmänt tillskriver forskningen beslutsfattarna olika 
strategiska motiv eftersom det går sällan eller aldrig att utläsa dessa från 
offentliga dokument eller handlingar. Det som redovisas offentligt är olika 
motiveringar då makthavarna inte har någon anledning att avslöja de strate-
giska mål som de vill uppnå (Lewin, 1985; Allison, 1971). Flera strategiska 
motiv har föreslagits av forskarna och vilka som blir aktuella beror på det 
empiriska fall man studerar. Det kan gälla att utöva inflytande i de sam-
manhang där man verkar, att erövra problemformuleringsprivilegiet, att 
fatta auktoritativa beslut, att erövra makten och behålla den, att förstärka 
sitt partis ställning eller blidka den offentliga opinionen, etc. (Hadenius, 
1981; Sjöblom, 1968). 

Disposition 
Boken är organiserad i tre delar och består av nio kapitel. I detta inledande 
kapitel har jag beskrivit bokens syfte och frågeställningar samt diskuterat 
metod och material. Boken består sedan av tre olika delar. Del I (med kapi-
tel 2) introducerar storstadssatsningens mål och medel och presenterar 
FAS-modellen (som består av flernivåstyrning, anställningsbarhet och soli-
daritet för att bekämpa segregationen). Del II består av sex kapitel som har 
det gemensamt att de diskuterar demokratiutveckling, förvaltningsförnyelse 
och lokal mobilisering. (Kapitel 3-8). Kapitel 3 diskuterar demokratiut-
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veckling och förvaltningsförnyelse i teorin där representativt parlamenta-
riskt statsskick, kommunalt självstyre, deltagande och deliberativ demokra-
ti står i fokus. I det fjärde kapitlet förs en diskussion om lokal styrning och 
demokratiutveckling i praktiken där spörsmål om decentralisering och nya 
lokala stryrningsformer (urban governance) ställs på sin spets. I det femte 
presenteras kommunernas organisering för genomförandet av storstadssats-
ningen där tjänstemannastyre konfronteras med flernivåstyrning och boen-
demobilisering. Det sjätte kapitlet behandlar olika mobiliseringsförsök i 
storstadssatsningens områden där sökkonferensen i Tensta, Framtidsverk-
städerna i Vårby och inrättande av boenderåd i Södertälje diskuteras. Det 
sjunde kapitlet diskuterar förändringar i valdeltagandet i storstadsatsning-
ens områden. Det åttonde kapitlet diskuterar socioekonomiska förändringar 
i storstadssatsningens områden. Del III består av ett kapitel (9) och utgör ett 
avslutande kapitel.  



 



  

Del I: Segregationsbekämpning 
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2. Storstadssatsningen: FAS-modellen för 
segregationsbekämpning 

Den nationella storstadspolitiken syftar till att ge storstadsregionerna goda 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt för att därmed kunna bidra 
till att nya jobb skapas såväl inom regionerna som i övriga delar av landet 
samt till att bryta den sociala och etniska segregationen i storstadsregioner-
na och att verka för jämlika levnadsvillkor för storstädernas alla invånare 
oavsett ursprung och kön (Prop. 1997/98:165) 

Regeringspropositionen Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden 
på 2000-talet (Prop. 1997/98:165) lades fram efter ett flertal utredningar 
som hade pågått under hela 1990-talet (se också Tedros, 2008).1 De pro-
blemområden som lyftes fram i utredningarna var bl a ”den stigande ut-
slagningen från arbetsmarknaden” och ”den ineffektiva offentliga servicen” 
i dessa socialt utsatta bostadsområden. Slutsatsen var att särskilda åtgärder 
måste vidtas inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet för att motver-
ka segregation och utanförskap (Prop. 1997/98:165). Problemen märks 
främst i Stockholm, Göteborg och Malmö där sammanlagt 3 miljoner män-
niskor bor och arbetar. Storstädernas främsta problem är de växande klyf-
torna mellan dem som har och dem som inte har arbete och inkomst samt 
mellan infödda och utrikes födda medborgare. En växande arbetslöshet 
med etniska förtecken riskerar att ”undergräva den grundläggande förut-
sättningen för varje samhälle, medborgarnas känsla av ansvar för varandra 
och för samhället” (Prop.1997/98:165). En sådan utveckling, fortsätter re-
                             
1 De olika utredningarna: SOU 1990:36 ”Storstadsliv – rika möjligheter men hårda villkor”, 
SOU 1995:142 ”Att röja hinder”, SOU 1996:146 ”Att återerövra vardagen”, SOU 1996:54 
”Kooperativa möjligheter i storstadsområdena”, SOU 1996:151 ”Bidrag genom arbete”, 
SOU 1996:177 ”Egenmakt – att återerövra vardagen”, SOU 1997:24 ”Välfärden i verklig-
heten”, SOU 1997:61 ”Att växa bland betong och kojor”, SOU 1997:62 ”Rosor av betong”, 
SOU 197:118 ”Delade städer”, SOU 1998:25 ”Tre städer – en storstadspolitik för hela 
landet”. 
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geringspropositionen, utgör ett uppenbart hot mot både demokrati och väl-
färd och den måste brytas om social spänning, otrygghet och kriminalitet 
ska kunna undvikas. Solidaritet och samhörighet måste ges företräde fram-
för egenintresse och social misstro, ansåg regeringen. Det var mot den bak-
grunden som storstadspolitiken formulerades. Dess två övergripande mål, 
det ena gäller tillväxt, det andra segregation, formulerades särskilt i reger-
ingspropositionen:  

 
• att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för tillväxt och 

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

• att bryta den sociala och etniska segregationen i storstadsregio-
nerna och verka för jämlika levnadsvillkor för storstädernas invå-
nare. 

Målet att kämpa mot segregationen bryts sedan ned i åtta delmål: 
 

• sysselsättningsgraden i de socialt utsatta bostadsområdena bör hö-
jas för både män och kvinnor 

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

ungdomar som i den vuxna befolkningen 
• alla elever bör ges förutsättningar att nå målen i grundskolan och 

det är särskilt viktigt att ingen elev lämnar grundskolan utan till-
räckliga kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk, eng-
elska och matematik 

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

• alla stadsdelar i storstäderna bör av sina invånare uppfattas som 
attraktiva och trygga och vara goda och hälsosamma livsmiljöer 

• folkhälsoläget, både i termer av ohälsotal och självupplevd hälsa, 
bör förbättras 

• det demokratiska deltagandet och delaktigheten bör öka i de utsat-
ta bostadsområdena 



 25 

Förutsättningarna för ett framgångsrikt utvecklingsarbete berodde enligt 
regeringen inte bara på hur mycket pengar som fördelades till olika åtgär-
der. Det handlade minst lika mycket om vilka metoder som användes. De 
metoder som betonades i storstadsarbetet var underifrånperspektiv, sam-
verkan, långsiktighet och utvärdering. I regeringspropositionen står: 

Målen är att betrakta som långsiktiga inriktningsmål. För att målen skall 
kunna nås krävs insatser från fler aktörer, främst från regionerna, från 
kommunerna och storstadsmedborgarna själva. Regeringen anser att de of-
fentliga resurser som redan finns i storstadsområdena, tillsammans med de 
medel som tillförs i denna proposition, är tillräckliga för att målen skall 
kunna nås. Däremot krävs en betydligt bättre samordning av olika aktörers 
insatser. Formulerandet av nationella storstadspolitiska mål syftar till att 
stärka denna samordning (prop.1997/98:165). 

En storstadsdelegation med representanter från inrikes-, närings-, arbets-
marknads-, utbildnings-, och socialdepartementen tillsattes för att samordna 
arbetet. Lokala utvecklingsavtal skrevs med de berörda kommunerna.  

I Riktlinjer för lokala utvecklingsavtal skrev man följande om långsik-
tigheten, underifrån-perspektivet, uppföljningen och utvärderingen:  

De verksamheter som omfattas av de lokala utvecklingsavtalen ska ses som 
inslag i en förändring med långsiktiga verkningar och de ska utvecklas i en 
process vilken områdets invånare har fortlöpande verkliga möjligheter att 
delta i och påverka. Den verksamhet som byggs upp ska ha möjligheter att 
fortleva även efter den period som omfattas av utvecklingsavtalen. De bo-
ende i de aktuella stadsdelarna ska engageras i såväl målformulering som i 
framtagandet av åtgärdsplanen.  I avtalen ska också finnas en redovisning 
av hur kommunen kommer att kvalitetssäkra den verksamhet som avtalet 
avser vad gäller uppföljning, utvärdering och erfarenhetsspridning (Reger-
ingskansliet, Faktablad, Kulturdepartmentet Maj 1999. Riktlinjer för lokala 
utvecklingsavtal).  

När det gällde kostnaderna krävdes det för varje statlig insats en motpresta-
tion av kommunerna. Storstadspropositionen utlovade 1,9 miljarder kronor 
till storstadsarbetet. 

Om vi för åskådlighetens skull använder oss av Herbert Tingstens gamla 
analysschema för ideologistudier (Bergström & Boréus, 2000), kan vi för 
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att sammanfatta urskilja följande beståndsdelar i regeringens ansats för att 
råda bot på segregationen i storstäderna: 

Tab. 2:1: Sammanfattning av Storstadssatsningens mål och medel. 

Grundläggande värdepremisser: Börat Arbetslinjen (tidigare full sysselsättning, nu 
anställningsbarhet genom arbetsmarknadspolitis-
ka åtgärder), solidaritet med de svaga, ansvar för 
varandra och samhället.  

Verklighetsomdömen: Varat Stigande utslagning från arbetsmarknaden, inef-
fektiv offentlig service i de socialt utsatta bo-
stadsområdena, hot mot demokrati och välfärd 

Rekommendationer: Görat Ansvar (Vem gör vad och hur?) flernivåstyrning 
(multilevel governance), samverkan (mellan stat, 
regioner och kommuner), boendeengagemang 
 
Hur? Lokala utvecklingsavtal (LUA), sär-
skilda områdesriktade åtgärder inom arbets-
marknad & utbildning 
 
Kostnad: samfinansiering (joint-venture, 
motprestation från kommunerna) 

De grundläggande värdepremisserna, målen att upprätthålla arbetslinjen i 
ett samhälle präglat av full sysselsättning (anställningsbarhet) och solidari-
tet anknyter till de centrala grundbultarna i den traditionella socialdemokra-
tiska välfärdsmodellen. Enligt nationalekonomen Lennart Erixon utgjorde 
målen om full sysselsättning, universell välfärd och jämlikhet grundbultar-
na i den svenska välfärdsmodellen:  

Det svenska fallet har fascinerat både samhällsvetare och politiker utom-
lands. Sympatiska bedömare har ansett att den svenska modellen är en 
kombination av de bästa bitarna hämtade från både socialism och kapita-
lism, en kombination av hög ekonomisk tillväxt med full sysselsättning och 
jämlikhetsorienterad politik. (Erixon, 1996:4, egen översättning från eng-
elska) 

Metoderna för att uppnå de traditionella uppsatta målen var enligt Erixon: 
statligt ingripande för att upprätthålla full sysselsättning, universell väl-
färdspolitik, arbetslivsreformer, centrala löneförhandlingar, omfördelning 
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av inkomst och förmögenhetsskatt, och stöd till ledande industrier (Erixon, 
1996:9).  

Sedan några decennier talas det om den svenska modellens död, men så-
dant tal har också ansetts vara betydligt överdrivet (Hajighasemi, 2004). 
Hur som helst har modellen mött ett flertal utmaningar såsom den första 
oljekrisen vid slutet av 1970-talet och den allmänna produktivitetsnedgång-
en i början av 1990-talet (Erixon, 1996:5), vartill också kommit förändring-
arna i befolkningsstrukturen med stigande genomsnittsålder, hög arbetslös-
het, ökande budgetsunderskott, allmänt motstånd mot högre skatteintag och 
marknadskrafternas ökande aggressivitet med privatisering av sociala tjäns-
ter som följd samt globaliseringen (Esping-Andersen, 1996).   

Paula Blomqvist och Bo Rothstein hävdar i sin bok Välfärdsstatens nya 
ansikte (2000) att den svenska välfärdspolitiken har genomgått vissa för-
ändringar i form av ökad marknadsorientering av leveransen av välfärds-
tjänsterna när det gäller t ex drift av skolor, daghem och sjukvård (Blom-
qvist & Rothstein, 2000:9). Dessa generella angrepp på den traditionella 
svenska välfärdsmodellen har konkret inneburit ”stigande utslagning från 
arbetsmarknaden” (Prop. 1997/98:165:12) och ”ineffektivitet i leverans av 
dessa tjänster för invånarna i de så kallade utsatta områdena” (ibid.).  

Och detta är de problem som storstadssatsningen var tänkt att lösa.  Den 
anvisade metoden för att göra detta, när det gäller ansvarsfördelning, var 
flernivåstyrning, dvs en statlig intervention, men en intervention i samver-
kan med de berörda kommunerna. Samverkan såväl i styrning och kontroll 
(flernivåstyrning) som i finansieringen av insatserna (kommunal motpresta-
tion) skulle träda i kraft genom undertecknande av lokala utvecklingsavtal 
(LUA). Som ett ingrepp i det generella välfärdssystemet (geografiskt och 
selektivt) utgjorde storstadssatsningen en modell för segregationsbekämp-
ning vars beståndsdelar är flernivåstyrning, anställningsbarhet, och solidari-
tet (FAS). 

Fokus har skiftat från full sysselsättning till anställningsbarhet för att det 
är omöjligt, som många skeptiker hävdat mot bakgrund av den ekonomiska 
krisen i början av 1990-talet, att ”upprätthålla full sysselsättning, jämlika 
löner och en stor offentlig sektor i en tid dominerad av transnationella före-
tag, gränslös kapitalmarknad, EU-integration, stark internationell konkur-
rens och anti-inflationistisk politik” (Erixon, 1996, egen översättning från 
engelska). 



 28 

Till sist, som en anpassning till den traditionella svenska välfärdsmodel-
len jämlikhetsmål, uttrycktes solidaritet dimensionen i FAS-modellen i 
regeringspropositionen på följande sätt: 

Under krisen på 1990-talet har klyftorna kommit att öka. Krisen har slagit 
hårt mot framför allt storstädernas utsatta bostadsområden. Den växande ar-
betslösheten har ställt stora grupper utanför samhällsgemenskapen, och där-
till har klassamhället fått en etnisk karaktär. Segregationen är en ödesfråga 
för Sverige. Segregationen hotar att undergräva den grundläggande förut-
sättningen för varje samhälle: medborgarnas känsla av ansvar för varandra 
och för samhället. […] Det är ett samhälle som alla förlorar på, eftersom det 
i dess spår följer ökade sociala spänningar, otrygghet och kriminalitet. Istäl-
let för solidaritet och samhörighet, blir egenintresse och misstro grunden i 
samhället. Men ökade klyftor är inte bara ett socialt problem. Det är också 
ett ekonomiskt problem i den meningen att samhället inte förmår att ta vara 
på alla människors skaparkraft och vilja till arbete. I storstädernas utsatta 
bostadsområden deltar mindre än hälften av den arbetsföra befolkningen i 
arbetslivet. I en omvärld där språklig och kulturell mångfald blir allt vikti-
gare är det utomordentligt allvarligt att arbetslösheten bland många utrikes 
födda är flerfalt högre än bland den del av befolkningen som är född i Sve-
rige. Det är hög tid att sluta slösa med den kraft och den kompetens som 
finns i de socialt utsatta bostadsområdena. En politik för social och etnisk 
integration syftar till att alla, oavsett ursprung och kön, skall ha samma möj-
ligheter att förverkliga sina livsprojekt. En förutsättning för detta är rätten 
till arbete. (Prop. 1997/98:165:8-9) 

Formuleringarna i de lokala utvecklingsavtalen (LUA)2 varierar från en 
kommun till en annan, som framgår av tabellen nedan, men huvuddragen är 
desamma. Storstadssatsningens mål såsom det uttrycks i regeringsproposi-
tionen är att skapa ”goda förutsättningar för tillväxt” att höja graden av de 
så kallade utsatta områdenas invånares ”anställningsbarhet” genom att 
”förbättra” deras mänskliga förutsättningar, ge dem utbildning och språk-
kunskaper.  

                             
2 LUA mellan Staten och Huddinge kommun 17 december 1999. LUA mellan Staten och 
Södertälje kommun 19 januari 2000. LUA mellan Staten (Kulturdepartmentet) och Stock-
holms kommun (Kommunstyrelsen) 1999. LUA mellan Staten och Haninge kommun 2000. 
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Fig. 2:1 Storstadssatsningen som flernivåstyrning (Multi-level governance). 

Varför blev det som det blev? Varför har man stannat för FAS-
modellen? 

Om valet av statlig utredning som strategi för beredning av kollektivt 
beslutsfattande 
Det är vanligt, när det gäller olika former av utredningar, att skilja mellan 
konsensus-, kunskaps- och kontrollutredningar (Tedros, 2008:66). Expert-
utredningar bestående av ämbetsmän och andra experter tillsätts när ären-
den kräver fack eller sakkunskap. För frågor av politiskt mer brinnande 
karaktär tillsätts utredningar i syfte att skapa en kompromiss mellan olika 
intressen eller också för att ta udden av dem (ibid.).    

Deltagarna i Storstadskommittén var, förutom tjänstemännen, represen-
tanter för det socialdemokratiska partiet, Folkpartiet, Centerpartiet och 
moderaterna ( SOU 1998:25) 

Inom kommittén fanns det samstämmighet om spörsmål som berörde 
tillväxt och sysselsättning, förenkling för företagsamhet, stärkande av ar-
betslinjen, ökning och förbättring av utbildning och arbetsträningsmöjlighe-
ter. Med andra ord var alla inblandade aktörer överens om att hävda arbets-

Kommun A Kommun B Kommun C 

Boende Boende Boende 

 
Storstadsdelegationen 
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linjen och anställningsbarhetsprincipen. Representanten för Folkpartiet 
underströk vikten av valfrihet när det gällde leverans av tjänster inom ra-
men för utbildning och arbetsträning (marknadsorienterade lösningar), och 
en förbättring av arbetsmetoderna och uppsättning av en multisektoriell 
delegation för uppföljning av Storstadspolitiken. Meningarna var delade när 
det gällde frågor som utveckling av hushållarbete, förstatligande av försörj-
ningsbistånd och tolkningen av personlig autonomi (SOU 1998:219-247) 

Tjänstemännen från ämbetsverken i kommittén och moderaternas repre-
sentant föreslog att frågan om förstatligande av försörjningsbiståndet skulle 
lämnas därhän i avvaktan på resultatet av den pågående utredningen, medan 
Folkpartiets representant tyckte att kostnaderna för försörjningsbiståndet 
skulle bäras gemensamt av kommunerna och staten (SOU:219-247). 

Representanten för socialdemokraterna motsatte sig frågan om utveck-
ling av hushållstjänster och åberopade ideologiska skäl för att detta endast 
skulle utgöra skattesänkning för medelklassen samtidigt som resurser för 
att utveckla skola, barn och äldreomsorg saknades. Han motsatte sig också 
idén om lokala folkomröstningar för att de, som han såg det, utgjorde en 
tvivelaktig mekanism för att höja medborgarmakt (SOU 1998:25:225). 

Representanten för moderaterna föreslog, när det gäller den personliga 
autonomin, att kommitténs förslag skulle ersättas med andra förslag som 
innebar en verklig höjning av individens makt, som skolpeng och liknande, 
med andra ord, marknadsorienterade lösningar, konsumentmakt. Han me-
nade att eftersom de lösningar som kommittén föreslagit var sprungna ur 
problemformuleringen, föreföll det rimligt att ange motförslag för att un-
derstryka skillnaderna. För moderaterna var problemens rötter att hitta i den 
tvångsmässiga folkkoncentrationen i ”miljonprogramsområdena”, central 
planering, social ingenjörskonst samt bristande fungerande sociala nätverk 
(svagt civilt samhälle). Det som förordas här är ”mera individ och mindre 
stat”). För den skull var det viktigt att understryka nödvändigheten av god 
utbildning (öka universitetsplatser för att göra storstadsområdena konkur-
renskraftiga och ekonomiskt starka), ta itu med otryggheten på offentliga 
platser (nollvision i kampen mot kriminalitet), sänka hyran i miljonpro-
gramsområden, utveckla frihet i upplåtelseformer, minska åldersegregering, 
uppmuntra miljövänliga bilar, skapa lokal identitet för att göra områdena 
attraktiva, uppmuntra individuella entusiaster och samhällsliv, fråga något i 
gengäld för socialbidrag (SOU 1998:25:230-238). 



 32 

Representanten för Centerpartiet reserverade sig mot kommitténs förslag 
och menade att tillräcklig uppmärksamhet inte ägnats åt frågan om arbets-
dagens längd. Han menade att en minskning från 8 till 6-timmarsarbetsdag 
skulle ge utrymme för fler arbetstillfällen för att minska arbetslösheten, ge 
föräldrarna mer tid för att ta hand om sina barn, höja folks motivation att 
delta i politiken och således minska den sociala exkluderingen, jämlikheten, 
m.m. och att staten skulle skriva ett kontrakt med kommunerna, i vilket 
kommunerna skulle precisera hur de tänkte genomföra de föreslagna åtgär-
derna och vilket resultat de förväntade sig. I gengäld skulle kommunerna 
betala mindre arbetsgivaravgift för dem som skulle anställas i projekten 
(SOU 1998:25: 219-221).  

Representanten för Folkpartiet föreslog ett medborgarkontrakt för väl-
färdstjänsterna som berättigade till att välja skola, hälsovård, m.m. Detta 
kontrakt skulle vara det bästa sättet att utöva personlig autonomi och inte 
som kommittén föreslog, att förändra den kommunala beslutsprocessen. 
Med andra ord, mer marknadsorienterad leverans av välfärdstjänsterna och 
mer konsumentmakt. Hon underströk nödvändigheten av att experimentera 
med lokala uppdelningar i form av t ex stadsdelsnämnder valda direkt ge-
nom personval i motsats till den närvarande partirepresentationen (SOU 
1998:25: 226-227, 239-247). 

Hon menade att kommittén inte hade uppmärksammat frågan om ”ar-
betslinjen”, dvs förutsättningarna för att skapa och starta nya arbetstillfällen 
tillräckligt. Det bästa sättet att handskas med exkluderingsproblemet, att 
minska maktlöshet, är att ge människorna möjlighet att förverkliga sina 
drömmar, ansåg hon. Ett viktigt led i detta är att ha kontroll över sitt eget 
liv, att känna sig respekterad som den man är och det man står för och kan 
åstadkomma. Möjligheten att som medborgare frivilligt delta i ett livligt 
föreningsliv innebar en ackumulering av socialt kapital, kulturell samver-
kan och ömsesidigt tillit. Makten över eget liv kan inte vara kollektiv, den 
är individuell, tilläger hon. Politikens mål är att ge människorna medel för 
att förbättra sina livsvillkor, därför borde förslagen inriktats på att förbättra 
deras inträde till arbetsmarknaden, att starta och driva företag. Kommittén 
skulle ha satsat på att studera vad som utgjorde hindren för lokal utveck-
ling. En lägenhet kan göras till ett hem och ett bostadsområde till en hem-
by, ansåg hon vidare. Slutligen hävdade hon att en nationell storstadspoli-
tiks syfte borde vara att identifiera och ge anvisningar till olika offentliga 
aktörer (inom ramen för deras respektive kompetensområden) om vilka 
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överväganden de skulle ta hänsyn till dem i beslutsfattande processen Detta 
ansåg hon skulle leda till de strukturella förändringar som behövde göras 
för att förbättra villkoren i de utsatta områdena (SOU 1998:25:226). 

Tab. 2:3 Sammanställning över Partirepresentanternas ståndpunkter i Storstads-
kommittén 

Partierna Om förvaltningsförnyelse Om medborgardeltagande 
Centerpartiet  -  höja folks motivation att delta i 

    politiken och minska social 
    exkludering genom minskad 
    arbetstid 

Moderaterna - kommunal autonomi 
- ej auktoritär uppläsning 
- kompetent utvärdering 

- uppmuntra enskilda 
   entusiaster (eldsjälar) 
- personlig autonomi genom 
   tjänstepengar (valfrihet, kon-
sumentmakt) 

Folkpartiet - administrativ samverkan genom 
förändringar i den allmänna 
administrativa regelramen 

- kontroll över eget liv genom 
frivilligt deltagande i föreningsliv 
- individuell makt, ej kollektiv 
- medborgarkontrakt för välfärds-
tjänster (valfrihet, konsument-
makt) 
- direkt valda stadsdelsnämnder 
- skapa mötesplatser för ”hea-
rings” mellan väljare och valda 

Socialdemokraterna  Ej lokala folkomröstningar 

Inom Storstadsutredningen var anslutningen långt ifrån total kring FAS, 
den modell som regeringen anvisade för att bekämpa segregationen. Man 
var överens om principen om samverkan mellan staten och kommunerna, 
men styrningen skulle ske genom utvärdering och inte genom detaljstyr-
ning. Moderaternas representant uttryckte det sålunda: ”Antalet pekpinnar 
beträffande kommunala handlingsplaner är förlamande. Begränsade projekt 
och kompetent utvärdering är väsentligare” (SOU 1998:25:223). Även 
Folkpartiets representant tyckte att ”samverkan mellan olika myndigheter 
bör ske främst genom generella systemförändringar” (SOU 1998:25:226). 
Meningarna gick också isär när det gällde ”arbetsskapande åtgärder”. Prin-
cipen om anställningsbarheten rådde i stort sett enighet om förutom att 
Centerpartiets representant som nämnts ville lägga till förkortning av ar-
betstiden från 8 till 6 timmar (SOU 1998:25:219). Det fanns också förslag 
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om att initiera hushållsnära tjänster samt att genom skattesänkning under-
lätta för företagen att nyanställa. Som moderaternas representant uttryckte 
det, var förslaget att förenkla för företagen utmärkt men ”det är inte nöd-
vändigt att förelägga en korvkiosk nästan samma regler som Volvo […] En 
utveckling av tjänstesektorn, och en avdragsrätt för de olika hushållstjäns-
terna är också en bra satsning” (SOU 1998:25:235). Ett förslag som den 
socialdemokratiska representanten ställde sig programenligt avvisande till. 
”Det är orimligt” sade han ”att föreslå skattesubventioner till medelklassen 
när de samhälleliga resurserna till skola, barn och äldreomsorg inte räcker 
till” (SOU 1998:25:224). Mot det socialdemokratiska argumentet för soli-
daritet stod slutligen de borgerliga representanternas försvar för egenmakt 
åt den enskilde och krav på motprestation för samhällsstödet (SOU 
1998:25:235). Den konceptuella oenigheten bäddade för svårigheterna att 
bekämpa segregationen då meningarna i såväl problemformuleringen som 
handlingsinriktning gick isär. Man var inte helt ense om vare sig målet eller 
medlet. 

FAS-modellen, såsom den presenteras i regeringspropositionen (Prop. 
1997/98:165) byggde på de rekommendationer som SOU 1998: 25 tidigare 
föreslagit. Samtidigt som dessa rekommendationer var ett resultat av ett 
kollektivt beslutsfattande (utredning där olika riksdagspartier representera-
des), var de också ett val bland ett flertal av tänkbara alternativ. Dessa re-
kommendationer hade stöd från majoriteten av deltagarna och minoriteten 
kunde anmäla en annan uppfattning genom att reservera sig. Det slutliga, 
gemensamma beslutet var en sammanvägning av olika individuella prefe-
renser och för att nå fram till en sådan hade man från den socialdemokratis-
ka regeringens sida valt att anförtro uppgiften till en kommission i vilken 
skulle ingå representanter från de olika riksdagspartierna med expertassi-
stans från departement och centrala myndigheter. Denna form av utredning 
föredrogs, alltså framför enmansutredning eller en expertutredning. Valet 
av denna utredningsform kan anses vara ett strategiskt val, den beredde väg 
för en blocköverskridande överenskommelse. Det strategiska motivet var 
att samla så mycket stöd som möjligt för den valda politiken, blottlägga 
eventuellt motstånd och kanske hitta väg för att överbrygga det. Den soci-
aldemokratiska regeringen hade möjlighet att lägga fram en ny (självstän-
dig) proposition men valde att bygga propositionen om den nya storstads-
politiken (storstadssatsningen) på utredningens majoritets förslag. 
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Om flernivåstyrningen som strategi: involvering av den 
lokala medborgaren i en central-lokal samverkan 
Ett centralt drag i det svenska statsskicket är förekomsten av en stark cen-
tralmakt omringad av självständiga kommuner. Den grundlagsfästa kom-
munala självstyrelsen är en förutsättning för medborgarnas inflytande och 
förmåga att påverka. Trots detta har den centrala makten, regering eller 
riksdag då och då kunnat göra intrång i den kommunala sfären.  

Den svenska lokala politiska regimen kan med Gerry Stokers ord kallas 
en regim av relativ autonomi. I den relativa autonomi-modellen är staten 
(den nationella) alltjämt närvarande men kommunen erhåller viss självstän-
dighet i genomförandet av den lokala politiken. Självständighetens omfång 
bestäms genom lagstiftning och reglering (Batley & Stoker, 1991). Beroen-
de på kontextuella krav och på hur den kommunala självstyrelsen tolkas, 
innebär det att ”gränsen statligt-kommunalt inte är given en gång för alla. 
En strikt avgränsning av de kommunala uppgifterna har med tiden tett sig 
både olämplig och svårgenomförbar. Under fortlöpande anpassning till nya 
förhållanden och bedömningar har ansvarsfördelningen mellan stat-
kommun-landsting i stället i stor utsträckning grundats på praktiska över-
väganden” (Prop. 1997/98:165:32). Omständigheterna och lagen sätter 
ramen för det statliga intrånget i den kommunala självständigheten. Reger-
ingen hade den teoretiska möjligheten att göra storstadspolitiken till en 
nationell, statlig politik, en kommunal eller en politik i samverkan med det 
privata näringslivet, men valde att genomföra denna politik endast i sam-
verkan med kommunerna med möjlighet för medborgarna att engagera sig. 
Denna samverkanstrategi motiverades på följande sätt i regeringsproposi-
tionen:  

Kommunerna har ett viktigt ansvar för den lokala demokratiska dialogen 
och för att stärka den demokratiska delaktigheten hos invånarna i de utsatta 
stadsdelarna. I många storstadskommuner har man genomfört stadsdels-
nämndsreformer för att vitalisera den lokala demokratin. Det är ett viktigt 
men inte tillräckligt steg för att öka delaktigheten i utsatta stadsdelar. Det 
behövs en kontinuerlig utveckling av formerna för den demokratiska dialo-
gen, men också en fortsatt decentralisering av makt och befogenheter från 
de kommunala nämnderna till olika former av självförvaltningsorgan. (Prop. 
1997/98:165:34) 
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Denna statliga-kommunala och medborgerliga samverkan kräver samord-
ning därför tillsatte regeringen en storstadsdelegation och utnämnde en 
förhandlare för att hålla kontakterna med respektive region (Prop. 
1997/98:165:35).  

Inspirationen för att stanna för flernivåmodellen (stat-kommun-
medborgare) kom utifrån. Den svenska regeringen föredrog de engelska 
och holländska modellerna för segregationsbekämpning framför den frans-
ka som ansågs vara misslyckad. Enligt regeringen hade man inte i Frankri-
ke, där ett särskilt ministerium för social integration inrättats och ekono-
miska frizoner skapats, lyckats stävja de sociala problemen utan den nega-
tiva spiralen fortsatte (Prop. 1997/98:165:28). I Storbritannien genomfördes 
insatserna i de utsatta områdena genom statliga och Private-Public (PP) 
partnerskap, så kallade offentligt-privat samverkan (OPS) i samverkan med 
det lokala civilsamhället. Ett villkor som den brittiska regeringen emellanåt 
ställde var att kommunerna för att delta i programmet måste presentera en 
handlingsstrategi som visade att de förmådde genomföra ett effektivt part-
nerskap (Prop. 1997/98:165:28). I Holland inrättades ett program där de 
ingående städerna skrev ett kontrakt med regeringen där målen var konkret 
formulerade. Den holländska regeringen avsatte för programmet 1 miljard 
gulden per år fram till 2000. (Prop.1997/98:165:29). I stället för att tvinga 
fram och ansvara för en ensidig statlig storstadspolitik eller ålägga kommu-
nerna en ensidig kommunal politik med ökade kostnader, valde regeringen 
en flernivåsamverkan för den ansåg att det är just brist på samordning som 
är problemets kärna. Så här motiverades regeringsbeslutet: 

För att målen skall kunna nås krävs insatser från fler aktörer, främst från re-
gionerna, från kommunerna och från storstadsmedborgarna själva. Reger-
ingen anser att de offentliga resurser som redan finns i storstadsområdena, 
tillsammans med de medel som tillförs i denna proposition, är tillräckliga 
för att målen skall kunna nås. Däremot krävs en betydligt bättre samordning 
av olika aktörers insatser. Formulerandet av nationella storstadspolitiska 
mål syftar till att stärka denna samordning. Den storstadsdelegation som re-
geringen föreslår skall inrättas bör få i uppdrag att följa upp de storstadspo-
litiska målen. De mål som avser kampen mot segregation bör också ligga 
till grund för de lokala utvecklingsavtal som avses bli träffade för storstä-
dernas mest utsatta områden. Därvidlag fungerar de ovan formulerade må-
len som styrande för de medel som regeringen föreslår skall användas för 
storstadspolitiska insatser. (Prop. 1997/98:165:30) 
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Alltså, målstyrning föredrogs framför detaljstyrning och decentralisering 
föredrogs framför centralstyrning och marknadsorientering. Offentlig sam-
verkan hade företräde framför alternativ som kundval och valfrihet. Det 
strategiska motivet var att få kommunal och medborgarförankring eller 
legitimitet för den skisserade politiken. Samfinansiering valdes också som 
medel för att genomföra det nya samverkansprojektet.  

Om anställningsbarheten som strategi 
I propositionen sades att sysselsättningen för både män och kvinnor i de 
utsatta bostadsområden måste ökas men inte ett enda ord om hur. Det stod 
också klart att utbildningen i allmänhet och det svenska språkets ställning i 
synnerhet måste förbättras i dessa områden. Det privata näringslivet var 
inte inbjudet till samverkan och det gavs ingen stimulans till offentlig an-
ställning. Därför ter sig de olika insatserna som var ämnade att bekämpa 
den socioetniska segregationen enbart som åtgärder för att på ett allmänt 
sätt förbereda medborgarna i de utsatta områdena för arbetsmarknaden. Så 
här framställdes det i regeringspropositionen: 

Ett centralt inslag i storstadspolitiken är att förstärka arbetslinjen, öka för-
värvsfrekvensen och minska socialbidragsberoendet i de utsatta stadsdelar-
na. Kommunerna har ansvaret för socialbidragen i enlighet med socialtjänst-
lagen och de har också under senare år fått en allt viktigare roll inom ar-
betsmarknadspolitiken, dels som åtgärdsanordnare, bl.a. för ungdomar un-
der 25 år, och dels i den planering och samordning av de 
arbetsmarknadspolitiska insatserna som sker i de lokala arbetsförmedlings-
nämnderna. (Prop. 1997/98:165:34) 

Det gällde att göra personerna utanför arbetsmarknaden ”anställningsbara” 
genom att förbättra deras humankapital med utbildning och språkkunska-
per. 

Bristen på direkta ”sysselsättningsskapande” åtgärder kan delvis sägas 
bero på regeringens problembeskrivning. Den tenderar att tona ner proble-
mets allvar och omfång. Läget föreföll enligt regeringspropositionen vara 
under bättre kontroll i Sverige jämfört med utlandet, det behövdes med 
andra ord inga extraordinära åtgärder för att stävja den svenska arbetslöshe-
ten. Så här stod det att läsa i regeringspropositionen: 
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Segregationens mekanismer är i stort sett desamma i alla storstäder. Trots 
problemen i de svenska storstäderna har vi en jämförelsevis bättre situation 
än de engelska, tyska och franska städerna och en ojämförligt bättre situa-
tion än de amerikanska storstäderna. De socialt utsatta områdena i dessa 
städer präglas av extremt hög arbetslöshet. Det finns exempel på bostads-
områden i England och USA där mer än tre fjärdedelar av den arbetsföra 
befolkningen står utanför arbetsmarknaden. Generationsarbetslösheten är 
också tydlig - barn till arbetslösa ärver föräldrarnas utanförskap […] I slut-
änden av segregationsspiralen finns med andra ord ett uppdelat samhälle; 
det som många kallar för två-tredjedelssamhället. Det är ett samhälle som 
inte endast innebär svåra livsvillkor för de grupper som står utanför det eta-
blerade samhället. Det innebär också att de övriga kommer att drabbas av 
otrygghet och kriminalitet. När de sociala spänningarna blir tillräckligt star-
ka i samhället kommer de väletablerade grupperna behöva att ägna allt mer 
resurser åt att skydda sig och sin egendom. (Prop. 1997/98:165:28)  

Nu till den tredje pelaren i den förra regeringsmodellen för att bekämpa 
segregation och undanröja hotet mot demokratin och samhället. 

Om solidaritet som en strategi för att stävja segregation 
Så här beskrivs frågan i regeringspropositionen: 

Segregationen är en ödesfråga för Sverige. Segregationen hotar att under-
gräva den grundläggande förutsättningen för varje samhälle: medborgarnas 
känsla av ansvar för varandra och för samhället. I många storstäder runt om 
i världen existerar inte längre detta grundläggande ansvar. I slutänden av 
segregationsspiralen finns ett uppdelat samhälle, där en stor grupp ställs 
utanför. Det är ett samhälle som alla förlorar på, eftersom det i dess spår föl-
jer ökade sociala spänningar, otrygghet och kriminalitet. Istället för solidari-
tet och samhörighet, blir egenintresse och misstro grunden i samhället. Men 
ökade klyftor är inte bara ett socialt problem. Det är också ett ekonomiskt 
problem, i den meningen att samhället inte förmår att ta vara på alla männi-
skors skaparkraft och vilja till arbete. I storstädernas utsatta bostadsområden 
deltar mindre än hälften av den arbetsföra befolkningen i arbetslivet. I en 
omvärld där språklig och kulturell mångfald blir allt viktigare är det utom-
ordentligt allvarligt att arbetslösheten bland många utrikesfödda är flertalet 
högre än bland den del av befolkningen som är född i Sverige. Det är hög 
tid att sluta slösa med den kraft och den kompetens som finns i de utsatta 
bostadsområdena.  (Prop. 1997/98:165:8) 
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Som tidigare påpekats (s 36), utgör FAS-modellen en kombination av de 
brittiska och holländska modellerna för att bekämpa liknande problem i 
utsatta områden. Modellen stannade inte på en konceptuell nivå utan skulle 
omsättas i praktik med allt vad det innebar i form omkastning i processerna 
för policyinitiering och implementering. Demokratiutveckling, förvalt-
ningsförnyelse och lokal mobilisering står således i fokus i diskussionerna i 
del II.  



 



  

Del II: Demokratiutveckling, förvaltningsför-
nyelse och lokal mobilisering 
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3. Demokratiutveckling och 
förvaltningsförnyelse i teorin  

Istället för att föra en allmän diskussion om olika demokratiteorier väljer 
jag att snäva in resonemanget genom att ta avstamp i den svenska reger-
ingsformen.  

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen 
bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkli-
gas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom 
kommunalt självstyre. Den offentliga makten utövas under lagarna. (Sveri-
ges grundlagar och Riksdagsordning, 1995; jfr Strandberg, 1998) 

Enligt regeringsformens portalparagraf vilar den svenska demokratin på två 
grundpelare: ett representativt parlamentariskt statsskick och ett kommunalt 
självstyre. Vad är ett representativt parlamentariskt statsskick? Vad är ett 
kommunalt självstyre? 

Representativ parlamentariskt statsskick och 
kommunalt självstyre  
Det representativa parlamentariska statsskicket bygger på två grundprinci-
per. För det första, i en representativ demokrati fattas besluten av valda 
politiker. Medborgarna deltar inte direkt i det politiska beslutsfattandet utan 
ger uttryck för sin vilja och preferens genom att utse representanter i all-
männa val. Medborgarnas roll blir att med avläggande av sin röst välja 
mellan olika alternativa program som de olika politikerna presenterar. De 
ledare som sedan företräder folket måste handla inom den ram som lagen 
föreskriver (Hague, 2000). För det andra, i ett parlamentariskt statsskick är 
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den exekutiva statschefen liksom andra centrala politiska organ underkas-
tad parlamentens kontroll. Parlamentet är den centrala aktören i ett sådant 
system, och ingen regering kan sitta kvar utan dess aktiva stöd eller åtmin-
stone passiva tolerans. Regeringsarbetet leds i Sverige av en statsminister 
som i princip är riksdagsmajoritetens ledare. Med det representativa parla-
mentariska statsskicket blir demokrati en metod eller ett institutionellt ar-
rangemang för att fatta politiska, legala och administrativa beslut. Den re-
presentativa demokratimodellen har kritiserats från flera håll. 

Kritik mot den representativa demokratin: deltagande och 
deliberativ demokratiteorier  
I utredningen Att vara med på riktigt – demokratiutveckling i kommuner 
och landsting (SOU 2001:45) framställs deltagande demokratins förtjänster 
på följande sätt: 

Med ett deltagardemokratiskt förhållningssätt betonas att människan inte 
bara är en individ utan också en social varelse. Alla bör garanteras delta-
gande i den gemensamma politiska praktiken för att tolka och omtolka vad 
som är rätt och gott. Om rättigheterna skall bli kraftfulla, påkallas ett aktivt 
medborgerligt engagemang. (SOU 2001:48:75) 

Allmänt kan man säga att den viktigaste kritiken kommit från anhängare av 
direkt demokrati eller, som det ibland kallas, deltagarbaserad demokrati. 
(Hague, 2000). Kritiken har framför allt gällt två saker. Enligt den ena an-
greppslinjen brister den representativa demokratin i medborgarskolning. 
Denna linje får representeras av alternativa demokratiskolor som deltagar-
demokrati och deliberativ demokrati (Held, 1999; Dahlberg & Vedung, 
2002; SOU 1998:155; SOU 2000:1). Enligt deltagarskolan kan medborgar-
inflytandet inte begränsas till att komma till uttryck i allmänna val. Med-
borgarmakt och inflytande ska också ske genom andra kanaler och be-
slutanderätten behöver inte delegeras på ett närmast permanent vis. Delta-
gandet måste få bredd och djup. Medborgarna kan enligt detta synsätt orga-
niseras inom ideella föreningar för att öka sitt ”sociala kapital” och stärka 
sitt politiska medborgarskap. De måste få inflytande över de beslut som 
omedelbart berör dem. Att medverka i politiskt beslutsfattande är både 
viktigt och bildande. Man lär sig genom att delta i offentlig debatt och be-
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slutens kvalitet blir högre. Det gäller bara att skapa de rätta förutsättningar-
na för det medborgerliga deltagandet. 

Förespråkare för deliberativ demokrati vänder sig i första hand mot den 
representativa demokratins inriktning på kompromisser, halvmesyrer som 
ingen till slut är riktigt nöjd med. Den eftersträvar samförståndslösningar 
och konsensusbildningar genom rationella offentliga samtal. Under dessa 
offentliga samtal, då olika argument prövas och bryts mot varandra, höjs 
kvaliteten på det slutliga beslutet. Enligt andra angreppslinjen lider den 
representativa demokratin av bristande representativitet och tenderar att 
leda till politisk exkludering.  Enligt denna linje står den representativa 
demokratin för en idéernas politik, och måste kompletteras med en närva-
rons politik eller social representation (Phillips, 2000). Kritikerna menar 
att det inte är tillräckligt att idéer representeras genom att politiska partier 
artikulerar och sammanställer medborgarnas åsikter och preferenser, utan 
att olika grupper av människor med olika erfarenheter måste representeras 
av sig själva, åtminstone i början. Så här skriver Anne Phillips till försvar 
för närvarons politik:  

När skillnaderna […] är formulerade i relation till de erfarenheter och iden-
titeter som kan utgöra grunden för olika sorters grupper är det mycket svåra-
re att möta kraven på politisk inkludering utan att samtidigt inkludera med-
lemmarna av sådana grupper. Män kan mycket väl ersätta kvinnor när pro-
blemet är en representation av överenskomna policies, program eller ideal. 
Men hur kan män vara berättigade att ersätta kvinnor, när problemet är re-
presentationen av kvinnor i sig? (Phillips, 2000:17) 

Kravet på politisk närvaro innebär krav på jämställd representation av 
kvinnor och män, krav på balans mellan etniska grupper som samhället 
utgörs av samt krav på politisk inkludering av grupper som ser sig själva 
som marginaliserade, nedtystade eller uteslutna.  

I den deltagande demokratins teori betonas medborgarnas kontinuerliga 
deltagande i politiska aktiviteter i allmänhet som ett centralt inslag. Med-
borgarna skulle ständigt kunna delta och påverka politikens utformning och 
innehåll. Deltagande i folkomröstningar, brukarstyrelser och grannskapsfö-
reningar nämns här som uttryck för deltagande demokratiska praktiker 
(Gilljam & Hermansson 2003:19, SOU 2001:22).  

Deltagande i samfällighetens gemensamma angelägenheter är både ut-
vecklande (tillför politiskt självförtroende), och bildande (utvidgar känslan 
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av deltagande i utformningen av den allmänna andan). Och som Putnam 
har hävdat i boken Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern 
Italy 1993, ”ju mer människorna har varit engagerade i frivilliga organisa-
tioner som exempelvis sångkörer, fågelskådarklubbar och idrottsföreningar, 
desto bättre fungerade demokratin” (Putnam 1996:7) . Han menar att män-
niskorna, när de ägnar sig åt gemenskap, samhälle eller politik utvecklar 
förmågan att se mer till helheten (det gemensamma) än det enskilda (egna). 
När människor ingår i olika sammanslutningar, frivilliga organisationer, 
icke-hierarkiska nätverk utanför både familjen och staten, utvecklar de en 
medborgaranda, ett socialt kapital som växer med praxis. Där samhörighet 
finns gror förtroende och ömsesidigt tillit. Detta är det civila samhället som 
enligt Putnam är motor för såväl ekonomisk som politisk utveckling (Put-
nam, ibid.). 

Kritik har riktats mot Putnams sätt att definiera begreppet civilt samhälle 
som tycks inkludera i princip alla sorters föreningar. Det har bland annat 
påpekats, inte minst av Marion Young att inte alla föreningar är demokrati-
befrämjande av det enkla skälet att de inte har demokrati eller samhället 
som fokus (Young, 2000). Hon gör då en distinktion mellan privata före-
ningar (private associations), medborgerliga föreningar (civic associa-
tions), och politiska föreningar (political associations). Privata föreningar 
anses vara inåtvända och deras aktivitet endast riktad till deras deltagare 
och medlemmar och därmed exkluderande. Privata föreningar kan vara 
etniska, religiösa eller underhållningsföreningar (ibid.) Medborgerliga fö-
reningar anses däremot utåtvända i den meningen att deras aktivitet vänder 
sig inte bara till egna medlemmar utan också till samhället i övrigt. Det är 
själva gemenskapen, samhället som står i fokus. Det är öppenheten mot 
allmänheten som gör dessa frivilliga föreningar - som inte eftersträvar eko-
nomisk vinst - inkluderande, menar hon (ibid). Politiska föreningar inriktar 
sig på frågor om vad samhället bör göra och vilka principer bör vara vägle-
dande för samfundet. Deras syfte är således att påverka samhället och den 
politiska debatten (ibid.). Även om de är analytiskt klargörande kan katego-
rierna privat, medborgerlig och politisk inte betraktas som varandra ömse-
sidigt uteslutande, därför gör man klokt att i det enskilda fallet låta empirin 
fälla avgörandet.  

I den deliberativa demokratiteorin utgör den offentliga deliberationen el-
ler samtalet som det också ibland kallas, ett centralt inslag:  
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Den deliberativa demokratisynen betonar argumentationens och samtalets 
fundamentala betydelse. Demokratin bygger på en fri diskussion mellan 
jämlikar och behöver därför offentliga arenor där opinioner kan bildas, de-
batteras och ifrågasättas. I dessa diskussioner prövas förslagen i en anda 
som innebär att de egna intressena underordnas det gemensamma bästa. En 
deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter betonar således medborgar-
deltagandet men framhåller också att deltagande bör bygga på fri diskussion 
samt samtal mellan jämlikar….Det är inte nödvändigt att alla deltar i de 
demokratiska processerna, men det är nödvändigt att det är möjligt för alla 
att delta. (SOU 2001:48:75) 

Enligt Gutmann och Thompson (Macedo, 1999) talar fyra saker för upp-
rätthållande av deliberativ demokrati: 
 

• För det första stärker deliberationen de kollektiva beslutens legi-
timitet (”the legitimacy of collective decisions”).  

• För det andra, uppmuntras deltagarna att omfatta samhälleliga el-
ler helhetens perspektiv (”encourage public-spirited perspecti-
ves”).  

• För det tredje, utvecklas ömsesidigt hänsyntagande till beslutsfat-
tande (”promote mutually respectful decisionmaking”) och  

• För det fjärde, hjälper deliberation till att rätta tidigare misstag i 
beslutsfattandet (”correct the mistakes of the past”).  

Ett flertal författare har levererat kritik mot Gutmann och Thompsons deli-
berativa demokratiuppfattning. Låt mig citera några av dessa. 

Frederick Schauer uttrycker sin kritik som att  

placing too much emphasis on talk-based decision procedures may, para-
doxically, undermine the deliberation that Gutmann and Thompson seek, 
given the tenor of so much actual political talk (such as that on talk radio 
and television talk shows).  (Macedo, 1999) 

Ian Shapiro skriver att Gutmann och Thompson ”do not pay sufficient at-
tention to the ways that moral disagreements are shaped by differences of 
interest and power” (ibid.). 
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William A. Galston vidare, anser att det deliberativa idealet leder till en 
“republicanism that diminishes the claims of liberty and a rationalism that 
denies the public claims of faith” (ibid.).  

Simon William H. finner att det deliberativa idealet “denies the legiti-
macy of alternative political styles that may be especially important to mar-
ginalized groups and identity politics…Putting too much emphasis on the 
search for mutually acceptable reasons and the practice of civility may ac-
tually undermine some groups’ political energy” (ibid.).  

Michael Walzer, för sin del, anser att:  

deliberative democracy leaves too little room for nondeliberative political 
activities-educating, organizing, mobilizing, demonstrating, lobbying, cam-
paigning, fund-raising , and ruling. These, and not deliberation are at the 
center of democratic politics. Placing too much emphasis on deliberation 
may actually bespeak an antipolitical bias. (ibid.) 

För Daniel A. Bell, ”deliberation is an elite activity, for which specialized 
elite institutions should be contrived”(ibid.).  

“There is no such thing as a deliberative point of view that all parties can 
accept as reasonable and fair” enligt Stanley Fish (ibid.). 

Och slutligen, enligt Russel Hardin skiljer inte Gutmann och Thompson 
tillräckligt mycket mellan “questions of institutional design and questions 
of policy assessment” (ibid.). 

Kritiken mot deltagande och deliberativ demokrati har summerats av 
Mikael Gilljam under följande punkter (Gilljam & Hermanssson, 2003): 
 

• De deliberativa och deltagande demokratimodellerna brister i rea-
lism för medborgarna kan inte delta, medborgarna hinner inte, 
medborgarna vill inte.  

• Deltagardemokratiuppfattningen är kontraproduktiv, den motver-
kar medborgarnas välbefinnande, den motverkar medborgarandan 
samt valdemokratins legitimitet.  

• Deltagardemokratiuppfattningen strider mot andra demokrati- och 
styrelseskickvärden, den står i konflikt med demokrativärdet poli-
tisk jämlikhet och den försvårar klokt och effektivt beslutsfattan-
de. 
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Trots kritiken hävdar anhängarna att deltagardemokratin inte behöver stå i 
motsättning till den representativa demokratin. ”Inte minst genom delibera-
tiva kvaliteter kan deltagardemokratin och den representativa demokratin 
förenas på ett konstruktivt sätt. Att åstadkomma ett fungerande och kreativt 
samspel mellan den representativa demokratin och deltagardemokratin är 
en av vår tids stora politiska utmaningar för partierna, kommunerna och 
landstingen” (SOU 2001:48:75). 

Deltagande och deliberativ demokratiuppfattning har avfärdats av en del 
för bristande realism och flera empiriska studier har efterlysts. Den ameri-
kanske statsvetaren James Fishkin har istället valt att pröva de deliberativa 
idéerna i form av sociala experiment, så kallade ”deliberative opinion 
polls”. Vad är nu detta? 

Deliberativa opinionsundersökningar (Deliberative 
Opinion Polls)3  
På en konferens under ”Demokrativeckan” som organiserades av Demokra-
tiinstitutet i Sundsvall den 6 september 2001, berättade James Fishkin om 
”deliberativ opinion polls”. Temat för föreläsningen var: ”Deliberative 
polls- a new way for creating a democratic dialogue”?  

Fishkin sade att syftet med de deliberativa opinionsundersökningarna var 
att kombinera deliberation med politisk jämlikhet. Opinionsundersökning-
arna är konstruerade som folkomröstningar inför vilka deltagarna ska höra 
samma välunderbyggda argument för att sedan kunna fatta väl underbyggda 
beslut . Det är, menar Fishkin, som att samla folk i ett och samma rum för 
att diskutera och sammanväga innan de fattar sina beslut. Deltagarna väljs 
på så sätt att de kan anses utgöra ett representativt urval av befolkningen. 
Det är som att välja ut folk för att delta i ett nationellt ”konvent” under ett 
veckoslut. Det gäller att skapa en situation där folk kan bete sig ’som van-
ligt’ (”conditions have to be created so that people behave as in an ideal 
                             
3 För fördjupade studier om deliberative polls se McCombs, M. & Reynolds, A. (eds.) 
(1999). The Poll With A Human Face. The Natioanl Issues, Convention Experiment in Po-
litical Communication. London: LEA Publishers; Fishkin, J. S. (1995). The Voice of the 
People. Public Opinion & Democracy. New Haven and London: Yale University Press; 
Fishkin, J. S. (1991). Democracy and Deliberation. New Directions for Democratic Reform. 
New Haven and London: Yale University Press. 



 50 

situation”). Vid en veckoslutsamling visas först en video-version som en 
introduktion. Sammankomstens moderator ska agera så att han eller hon 
inte tar över diskussionerna och respekt ska visas för allt som folk säger. 
Det krävs ingen konsensus i slutskedet men de frågor som ställdes inled-
ningsvis ska upprepas innan den hemliga omröstningen sker. Vid konfe-
renstillfället i Sundsvall hade 18 olika deliberativa opinionsundersökningar 
hållits runt om i världen i frågor rörande alltifrån brott till konferenser med 
urinvånare och miljöfrågor. Det finns ingenting som heter ”the will of the 
people” anser Fishkin och menar att frågorna/svaren kan klassificeras som 
första val, andra val, tredje val, etc. Han menar att om folk får möjlighet att 
överväga (deliberera) så får de möjlighet att dra sammanhängande och 
konsistenta kollektiva slutsatser. När folk vet att deras röster räknas, då 
anstränger de sig för att bli hörda. Kommentatorn, den svenske statsvetaren 
Peter Esaissons påpekade att hela framställningen bygger på ett normativt 
förhållningssätt och mot detta hävdade Fishkin att saken inte handlar om att 
välja mellan representativ demokrati och deliberativ demokrati, utan mellan 
valdemokrati, majoritetstyre och informerad demokrati, ”quality of opini-
on”, kunskap, tolerans och mekanismer för att bilda offentlig opinion. Mot 
detta kontrade Peter Esaisson med frågan om ”if deliberation is so success-
ful why decisions made in parliaments are not more consensual?” Debatten 
är fortfarande inte avgjord, men låt oss fortsätta vidare och titta på de för-
sök som görs för att sätta dessa deliberativa idéerna i praktik. 

Framtidsverkstäder  
Ett annat sätt att förverkliga deltagande och deliberativ demokrati är vad 
Denvall och Salonen kallar framtidsverkstäder:  

Framtidsverkstad är en metod för att få fram och förverkliga idéer. I en 
framtidsverkstad kombineras lust och skapande med ett demokratiskt och 
handlingsinriktat arbete. Metoden har visat sig användbar för att vitalisera 
offentliga verksamheter, föreningar och företag eller för att lösa gemen-
samma problem av något slag. (Denvall & Salonen 2000) 

En framtidsverkstad syftar till att ge deltagarna tillfälle och möjlighet att 
formulera en vision av en framtid som de önskar sig. Det är en pedagogisk 
metod som grupper och sammanslutningar använder för att formulera en 
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vision av en gemensam angelägenhet (Denvall & Salonen 2000: 9). Fram-
tidsverkstäder syftar inte bara till att formulera en vision utan också till att 
konkretisera och förverkliga de idéer och visioner som målats fram. I en 
lyckad verkstad känner sig deltagarna delaktiga och tillika ansvariga för 
verkstadens resultat, och deras självtillit ökar när passivitet omvandlas till 
aktivitet och handling (Denvall & Salonen, ibid.). Framtidsverkstäder inne-
håller olika faser: en förberedelsefas, en kritikfas, en fantasifas, en förank-
ringsfas och en handlings- och uppföljningsfas (Denvall & Salonen, ibid.). 
Under förberedelsefasen görs en grundlig planering och förberedelse. Inför 
en framtidsverkstad väljs ett tema som engagerar en grupp av tänkta delta-
gare. Oftast leds verkstaden av en eller flera ledare. Kritikfasen som inleder 
verkstaden går ut på att inventera problem. Under fantasifasen uppmuntras 
deltagarna att låta fantasin och kreativiteten flöda. Under denna fas formu-
leras vanligtvis attraktiva visioner och idéer som konkretiseras. Under för-
ankringsfasen omvandlas visionerna till konkreta handlingsplaner. Där 
bestäms vem som ska göra vad, när, hur och varför. En lyckad verkstad 
avslutas med en handlings- och uppföljningsfas där arbetet fortsätter med 
genomförande av uppdraget och färdigställande av en dokumentation som 
sedan distribueras till alla deltagare och till andra som är berörda av de 
föreslagna handlingarna (Denvall & Salonen, ibid.). Framtidsverkstäder 
anses kunna svara mot åtminstone fyra dimensioner i ett demokratiskt för-
ändringsarbete: skapande av mötesplats, möjlighet till helhetssyn, gemen-
samma visioner och upplevelse av gemenskap (Denvall & Salonen, ibid.).   

Detta är exempel på några försök att sätta den deliberativa demokratin i 
verket. Men de skapar i sin tur andra problem. 

Andra problem som också aktualiseras i samband med diskussionen om 
demokratiutveckling och förvaltningsförnyelse är sådana som kan hänföras 
till spörsmål om politikens legitimitet och beslutets effektivitet. Legitimi-
tetsfrågan berör beslutets ursprung och validitet (vem som har rätt att fatta 
auktoritativa beslut) och effektivitetsfrågan berör genomförandets effektivi-
tet (vem som är bäst lämpad, har kompetens för att genomföra beslutet). 
Här menar man att även beslut fattade i demokratisk ordning och i delibera-
tiva former kräver ett visst kunnande för sitt genomförande. Kriterierna för 
att avgöra om ett beslut är demokratiskt legitimt eller implementeringsmäs-
sigt effektivt är många och omtvistade, men jag väljer för enkelhetens och 
åskådlighetens skull att bygga vidare på min framställning av idéer hämta-
de från Dahls ”proceduriell demokrati” (Dahl, 1997, Hansson & Hermans-
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son, 1994) och Rothsteins modeller för legitimitet i genomförandeproces-
sen (Rothstein, 2001). 

Dahls teori om demokrati som procedur (proceduriell 
demokrati)  
I ett försök att lösa problemet ”Vem ska vara med och fatta bindande be-
slut?” eller som det också kan formuleras, ”Varför ska jag lyda beslut som 
jag inte var med att fatta?” hävdar, en av demokratiteorins förgrundsgestal-
ter, den amerikanske statsvetaren Robert Dahl, bl. a. fyra grundläggande 
principer: politisk jämlikhet, effektiv delaktighet, upplyst kunnande och 
kontroll över dagordningen. Dessa kriterier ska uppfyllas för att ett beslut 
ska uppfattas som demokratiskt (Dahl, 1997; Hansson & Hermansson, 
1994). 

Politisk jämlikhet innebär att alla förslag om procedur (tillvägagångs-
sätt, kriterier) för att fatta bindande beslut ska värderas lika och att lika 
hänsyn måste tas till alla medlemmars (folkets) preferenser och önskemål 
(en person, en röst). 

Effektiv delaktighet innebär att lika och tillräckliga möjligheter ska ges 
till deltagarna under hela processen fram till att ett bindande beslut fattas. 
Det vill säga att möjlighet ska ges deltagarna att ta upp sina frågor på dag-
ordningen och till att presentera sina argument.   

Upplyst kunnande innebär att deltagarna ska ges möjlighet att bilda sig 
en egen uppfattning i den aktuella sakfrågan genom att få tillgång till in-
formation. 

Kontroll över den politiska dagordningen innebär att deltagarna ska 
ha suveränitet (bestämmanderätt eller det sista ordet) över de frågor som de 
ska fatta beslut om. Deltagarna kan inte permanent delegera den beslutande 
makten.  

Dahl behandlat också frågan om vilka som ska vara med och fatta beslu-
ten, det så kallade inklusionsproblemet. Att avgöra vilka som ska vara med 
och fatta beslut har varit ett av demokratihistoriens ständiga problem. Dahls 
lösning är att rösträtten i princip ska inkludera alla dem som beslutet direkt 
berör med undantag för genomresande.  

Låt oss titta närmare på ett annat förslag. 
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Rothsteins modeller för legitimitet i 
genomförandeprocessen 
Statsvetaren Bo Rothstein lägger i sin bok Politik som organisation (2001) 
fram ett intressant analysschema innehållande sex modeller för kriterier för 
legitimitet till vilka olika genomförandeprocesser kan hänföras. Av model-
lerna väljer jag att presentera endast fem, vilka jag anser vara fruktbara för 
min framställning. De är den legala byråkratiska modellen, den professio-
nella, den korporativa, den brukarorienterade och den politikerorientera-
de. 

Den legala byråkratiska modellen 
Enligt denna modell bygger förvaltningens eller genomförandeprocessens 
legitimitet på att den styrs av regler och lagar som är varaktiga och förut-
sägbara. Dessa regler ska gälla för alla och förväntas tillämpas på ett neut-
ralt och opersonligt sätt av tjänstemännen.  

Den professionella modellen  
Enligt denna modell anförtror staten en speciell yrkeskår med speciell ut-
bildning, skicklighet och etik genomförandebeslutet. Medborgarnas förtro-
ende för beslut fattat på denna modell bygger här på kårens professionalism 
eller yrkeskunnande och skicklighet. 

Den korporativa modellen 
I denna modell överlämnas beslut i genomförandeprocessen till represen-
tanter för olika intressegrupper som beslutet berör som t ex fackföreningar, 
arbetsgivareorganisationer och hyresgästföreningar. Organisationernas 
representanter får inflytande över beslutsprocessen för att de antas åtnjuta 
förtroende hos sina medlemmar. Tanken är att beslutets genomförande blir 
lättare eftersom den antas vara förankrat hos medlemmarna. 

Den brukarorienterade modellen 
I denna modell ges inflytande till dem som direkt eller personligen kommer 
i kontakt med verksamheten för att öka genomförandeprocessens legitimi-
tet. Här antas att de som är med och fattar ett beslut också stödjer det och 
kan mobilisera stöd för det.  
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Den politikerorienterade modellen 
I denna modell bygger legitimiteten på att de politiker som har inflytande 
över beslutsprocessen som förtroendevalda är folkets (medlemmarnas) 
ombud och representanter. Det är representativiteten som skänker legitimi-
teten över denna process.  

Jag kommer i det följande att relatera analysen om demokratiutveckling, 
förvaltningsförnyelse och lokal mobilisering till den demokratiteori eller 
förvaltningsmodell som de konkreta fallen aktualiserar. 
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4. Lokal styrning och demokratiutveckling i 
praktiken 

Det sägs i regeringsformen att det svenska folkstyret ska förverkligas ge-
nom ett representativt parlamentariskt statsskick och kommunalt självstyre. 
Jag har redan diskuterat vad ett representativt parlamentariskt statskick är. 
Här tar jag mig an den andra aspekten, frågan om kommunalt självstyre. En 
stor del av den offentliga verksamheten åläggs kommuner och landsting. 
Principerna för fördelning mellan statliga och kommunala uppgifter skiftar. 
De uppgifter som är av nationellt intresse och som handlar om att garantera 
alla medborgare en viss minimistandard av välfärd, trygghet och säkerhet 
hänförs till staten. De uppgifter som anses kräva lokalkännedom anförtros 
kommunerna (Halvarson, 1999). 

Enkelheten i ovanstående utdrag ur regeringsformen är bara skenbar. 
Oklarhetens slöja breder sig ut så fort man ställer frågor som: På vilken 
nivå gäller det ”representativa statsskicket”, gäller det både nationellt och 
lokalt? Vad innebär ”det kommunala självstyret”? Är gränsdragningen 
mellan det ”nationella” och det ”lokala” självklar?  

Enhetlig stat mellan decentralisering och nya lokala 
styrningsformer (urban governance) 
Sverige är en enhetlig stat med tre administrativa nivåer: nationell (centrala 
staten), regional (länet) och lokal (kommunen). Det finns 289 kommuner 
och 20 regionala enheter (Montin, 2002; Gustavsson, 1991; Lidström, 
2003). Varje nivå har sina egna exekutiva och lagstiftande organ. Lokala 
beslut fattas av den lokala församlingen, kommunfullmäktige och regionala 
motsvarande organ, landstingsfullmäktige. Fullmäktigemedlemmarna re-
presenterar de olika politiska partierna och fördelningen av mandat beror på 
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valresultaten. Kommunfullmäktige fattar beslut som rör finanser, budget 
och skatter samt formulerar allmänna riktlinjer för den kommunala politi-
ken. Kommunstyrelsen är det lokala verkställande, exekutiva och samord-
nande organet.  

Kommunstyrelsens främsta uppgift är att 
 

• leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
samt ha uppsikt över nämndernas och de kommunala bolagens 
verksamhet 

• bereda eller yttra sig i ärenden som fullmäktige ska besluta om 
• sköta den ekonomiska förvaltningen 
• verkställa fullmäktiges beslut 
• föra kommunens talan i mål och ärenden som inte ankommer på 

någon annan 
• följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning och att hos fullmäktige, nämnder och myn-
digheterna göra framställningar som styrelsen tycker behövs. 

Nämnderna 
Före 1992 fanns det två typer av nämnder, fakultativa och specialreglerade. 
De fakultativa nämnderna omfattade kulturnämnd, biblioteksstyrelse, 
hamnstyrelse, styrelse för de tekniska verken, fastighetsnämnd och perso-
nalnämnd. Med stöd av kommunallagen fick varje kommun tillsätta de 
fakultativa nämnder den tyckte sig behöva. Genom den nya kommunalla-
gen från 1992, med förändringar 1994 och 1996, fick kommunerna organi-
sera sig på ett friare sätt. I varje kommun måste det numera finnas en sty-
relse med övergripande uppgifter, men den friare nämndorganisationen 
omfattar i övrigt både specialreglerade och fakultativa områden. På så vis 
har kommunerna fått mycket större frihet att organisera nämnderna enligt 
sina egna behov och önskemål. Ingen kommunal organisation behöver 
längre i sin helhet se ut som en annan.  

Man brukar tala om tre huvudmodeller för den kommunala organisatio-
nen: 

 
• den sektoriella modellen: verksamheten organiseras kring sakom-

råden, som skol-, fritids-, och fastighetsnämnd 
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• den territoriella modellen: verksamheten decentraliseras till lokala 
kommundelar och kan vara sektorsövergripande 

• den funktionella modellen: verksamheten uppdelas i beställar- och 
utföraruppgifter, även om beställarna fortfarande är kommunen. 
Utföraren behöver inte vara ett offentligt organ utan uppgiften kan 
skötas privat på entreprenad. Man talar om beställarnämnder re-
spektive utförarnämnder. 

Det som krävs av kommunerna är att de uppgifter staten ålagt dem blir 
utförda. Nämnderna och styrelserna blir på så sätt centrala inslag i det 
kommunala självstyret. Olika demokratiserings- och rationaliseringsmodel-
ler för att föra den kommunala verksamheten närmare medborgarna och 
göra den effektivare har föreslagits i debatten om kommunal förvaltnings-
förnyelse. Målstyrning, decentralisering, koncentration, marknadsstyrning, 
integrering, differentiering och individualisering har varit nyckelbegrepp. 

Vad är kommunalt självstyre? 
Decentralisering 
Att Sverige är en enhetlig stat innebär att ”suveräniteten” ligger i centrum 
och att graden av maktfördelningen (maktspridningen) är centrumets privi-
legium (Hague & Harrop, 2001: 202, 208). Metoden för maktspridningen 
kan i det svenska fallet klassificeras som decentralisering. Det innebär en 
delegering av politikens verkställighet till de lokala myndigheterna (Hague 
& Harrop, 2001:213). Decentralisering innebär att svenska kommunerna, i 
allmänhet och Stockholms stad i synnerhet, utgör lokala verkställande or-
gan för åtgärder beslutade på den statliga nivån (riksdag eller regering). 

Olika tolkningar av kommunalt självstyre, servicedemokrati, 
medborgardemokrati, gemenskapsdemokrati och kvasi-
parlamentarism  
Svensk lokal demokrati kan tolkas inte bara i termer av decentralisering 
utan också som kommunideologier eller kvasi-parlamentarism. 
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Statsvetaren Urban Strandberg hävdar att debatten om svenskt lokalt 
självstyre ska tolkas längs tre dimensioner, servicedemokrati, medborgar-
demokrati och gemenskapdemokrati.  

För anhängare av lokalt självstyre som servicedemokrati, t ex socialde-
mokraterna, säger han, är kommunernas uppdrag i första hand administrati-
va. Kommunernas uppgift är att leverera välfärdstjänster. Som instrument 
för den universella välfärdsstaten har kommunen till uppgift att erbjuda 
välfärdstjänster så lika som möjligt över hela landet. Enligt denna uppfatt-
ning utgör kommunerna ett instrument i statens hand för effektiv leverans 
av sociala tjänster. Det lokala självstyret ska därför utformas på ett sådant 
sätt, att det utgör en integrerad del av den offentliga förvaltningen för väl-
färdstjänsternas leverans. Spörsmål om medborgarnas deltagande blir enligt 
denna logik överflödiga (Strandberg 1998: 381).  

För anhängare av lokalt självstyre som medborgardemokrati, t ex mode-
raterna och Folkpartiet och även ibland Centerpartiet, är kommunens upp-
drag politiskt. Kommunen betraktas som en gemenskap av autonoma indi-
vider som går samman för att tillgodose gemensamma intressen. Det kom-
munala självstyret ska därför utformas på ett sådant sätt att politiskt med-
borgarskap och värderingar kan utvecklas. Om det är så att samhälls-
utvecklingen ska ske genom politiskt beslutsfattande, ska den besluts-
fattande processen vara utformad på sådant sätt att medborgarna kan 
påverka genomförandeprocessen (Strandberg 1998: 381-382). 

Slutligen, för anhängare av tolkningen av lokalt självstyre som gemen-
skapsdemokrati, i huvudsak Kristdemokraterna, (tidigare) Centerpartiet 
samt Miljöpartiet, ska kommunen organiseras så självständigt från staten 
som möjligt på ett sådant sätt att lokal och social gemenskap kan utvecklas 
(Strandberg 1998: 382).  

Andra förslag till tolkningar av det svenska lokala självstyret som pre-
senteras i facklitteraturen är att se det kommunala självtyret som en form av 
samlingsregering (regime of assembly) eller parlamentarism. 

Mellan samlingsregering och lokal parlamentarism 
I en representativ demokrati fattas de politiska besluten av de valda politi-
kerna, förtroendevalda som representerar folket. Folket deltar inte oförmed-
lat i den beslutsfattande processen utan uttrycker sina önskemål och prefe-
renser i periodiska val genom att rösta på de partier vars program ligger 



 59 

närmast dem värderings- och intressemässigt. Partier är politiska organisa-
tioner som strävar efter att utöva politisk makt, aggregerar och artikulerar 
olika politiska idéer som kan rikta sig till olika målgrupper eller väljargrup-
per. I den bästa av världar röstar folk på partier vilkas idéer de delar mest. 
Då talar vi om partier som företrädare för idéer. Den representativa demo-
kratin blir i det fallet en förmedlad och ickedirekt demokrati. Partierna ut-
gör här medlarna. I en parlamentarisk demokrati är regeringschefen också 
riksdagsmajoritetens ledare. Partierna utgör de centrala aktörerna i en re-
presentativ demokrati liksom parlamentet i en parlamentarisk demokrati.  

Före 1994 kunde alla politiska positioner i den kommunala exekutiven 
delas proportionellt mellan de olika partier som fanns representerade i 
kommunfullmäktige. Denna styrelseform har kallat samlingsregering eller 
government of assembly. Det nya system som introducerades 1999 i Stock-
holms stad utdelas nämndernas ordförandeskap till de partier som ingår i 
kommunfullmäktiges majoritet. Enligt flera svenska statsvetare kan det nya 
systemet betecknas som kvasi-parlamentariskt i den meningen att den utgör 
en blandning mellan samlingsregering och parliamentarism (Henry Bäck et 
al, 1998; Hanna Bäck, 2003; Torbjörn Bergman 1999).  

Det nuvarande systemet är kvasi-parlamentariskt, säger Henry Bäck m fl, 
för att den lokala exekutiven sällan behövt avgå eller ställas inför ett miss-
troendevotum (Bäck et al. 1998). Det finns fortfarande ett problem med att 
kalla den lokala styrelseformen i Stockholms stad kvasi-parlamentarisk för 
att, för det första, har den kommunala exekutiven sällan ställts inför miss-
troendevotum. För det andra, kommunfullmäktige har aldrig kunnat upplö-
sas på grund av politisk osämja med nytt kommunalt val som följd. Kärnan 
i parlamentarismen utgörs, vill jag i enighet med Lijphart hävda, ligger i de 
hot om upplösning som såväl de exekutiva som de lagstiftande organen kan  
rikta mot varandra samt att det är parlamentet som har avgörandet i sin 
hand då nya val inte kan utlysas hur som helst (Lijphart, 1984). Ett annat 
karaktäristist drag hos parlamentarismen är att parlamentet är det suveräna 
organet. Kommunfullmäktige besitter inte suveränitet i någon mening då 
riksdagen när som helst kan komma in och ändra förutsättningarna.  

I stort sett ansvarar kommunen för social omsorg, utbildning, bostadsfrå-
gor, renhållning, miljövård, fritid, idrott, ungdom, kultur, hälsovård, bygg-
nadsväsende, planering, räddningstjänst, el och vatten samt gator och par-
ker. Beroendet mellan staten och kommunen har emellertid ökat bland an-
nat på grund av den kommunala expansion som pågick samtidigt som den 
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statliga styrningen ändrade karaktär från detaljstyrning till s.k. mål- och 
ramstyrning.  

I sista hand bestämmer regering och riksdag ramarna för kommunernas 
uppgifter och kompetens genom lagar och ekonomisk styrning samt genom 
att granska fattade beslut. Att Sverige ratificerade den europeiska konven-
tionen om kommunalt självstyre (1989) begränsar också den statliga detalj-
styrningen, eftersom den s.k. subsidiaritetsprincipen, som den europeiska 
konventionen påbjuder, bygger på principen att ”i demokratisk anda lägga 
besluten närmare folket och stärka det kommunala självstyret” och som det 
framhålls i uredningen: En uthållig demokrati – Politik för folkstyrelse på 
2000-talet (SOU 2000:1): 

En demokratisk stat lever för och genom sina medborgare. Den äger ingen 
annan legitimitet än den som medborgarna ger den. Men ett styre som upp-
hört att intressera sig för medborgarna, upphör också att intressera medbor-
garna. Om de västerländska demokratierna inte ska förvandlas till urätna 
skal, till höljen kring något som inte mera finns, krävs det att de demokra-
tiska grundvärderingarna sätts i fokus. (SOU 2000: 1:17) 

Nyare former av styrning och kontroll 
Olika försök har gjorts för att vitalisera och förnya svensk lokal demokrati. 
I många kommuner har nämnder sammanslagits för att integrera flera för-
valtningsområden. Detta har lett till att kommunstyrelsen stärkt sin ställ-
ning gentemot nämnder och förvaltning. Vissa kommuner har prövat med 
att fördela resurserna till lokala kommundelsnämnder efter deras behov. 
Behovskriterierna har varit geografiska eller socioekonomiska. Följande är 
de olika former som har prövats för att effektivisera leveransen och genom-
förandet av de kommunala tjänsterna. 

Marknadsstyrning och konkurrensutsättning 
Kommunerna har som ett steg i effektiviseringen av sin verksamhet infört 
resultatenheter inom sina förvaltningar. Daghem, skolor och vårdcentraler 
har fått eget ansvar både för intäkter och utgifter. Konkurrens har också 
införts mellan enheter som kommunen driver i egen regi och mellan privata 
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och kooperativa aktörer inom området. Det är bara myndighetsutövning 
mot enskilda som inte får läggas ut på entreprenad. 

Medborgarna som kunder 
Som ett led i förnyelsearbetet har en del kommuner föreslagit att medbor-
garnas valfrihet ska öka och deras ställning som kunder stärkas i relation 
till vård- och servicegivare. Vissa kommuner har infört skol- och barnom-
sorgspeng. Kommunen tar då inte ansvar för verksamheten annat än genom 
sina krav på kvantitet och kvalitet, och kunderna får köpa tjänster var de 
vill. Denna marknadsorientering brukar kallas kundvalsmodellen. 

Beställar- utförarmodellen 
Beställar-utförarmodellen innebär att de kommunala förvaltningarnas upp-
gifter som beställare och utförare skiljs från varandra. Beställarrollen består 
i att tolka politiska intentioner. Politiska mål bryts ner i beställningsmål och 
det gäller att se till att rätt varor och tjänster upphandlas. Upphandlingen 
avgörs på affärsmässiga grunder. Beställarna kan vara organiserade i en 
beställarnämnd eller styrelse som består av politiker. De kan också låta en 
tjänsteorganisation fungera som beställare. Den senare ansvarar i så fall 
inför politikerna. Utförarrollen består i att producera tjänsterna och att ut-
veckla metoderna för det. Ersättningen betalas ut efter fullgjort arbete. 

Inte bara genomförandesidan, utfallsidan (output-sidan) har varit föremål 
för reformer eller förslag till sådana, utan också inputsidan, dvs beslutsfat-
tandeprocessen, såsom exemplen nedan visar. Argumenten för demokrati-
utveckling och förvaltningsförnyelse har varierat beroende på om fokus 
varit på politik (medborgarinflytande) eller ekonomi (effektivitet). 

Några lokala demokratiexperiment  
Stadsdelsnämnder/kommundelsnämnder 
Under 1950-talet ägde stora kommunsammanslagningar rum. Det ledde till 
att antalet kommuner minskade från 2500 till 280, och antalet politiker i 
fullmäktige, styrelser och nämnder från 200.000 till 50.000. Syftet med 
denna reform var att effektivisera välfärdsstaten (Premfors, Sandqvist & 
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Sanne, 1994). Men kritiken mot den offentliga sektorns byråkratisering och 
centralisering ökade under 1970-talet, då antalet kommunalt anställda öka-
de i aldrig tidigare skådad omfattning. Ett resultat av decentraliseringsde-
batten blev den s.k. lokalorganlagen 1980 som gav möjlighet att inrätta 
sektorövergripande lokala beslutande nämnder, kommundelsnämnder eller 
stadsdelsnämnder. Argumentet för att inrätta dem var demokratiskt. Kom-
mundelsreformen skulle leda till att antalet förtroendevalda ökade och med 
detta antal kontaktytor mellan medborgare och politiker, något som också 
kunde leda till att partiernas lokala bas vitaliserades. Reformen skulle också 
skapa effektivitetsvinster genom samordning av resurser. De politiska be-
slutsfattarnas närhet till förvaltning och verksamhet skulle också medföra 
effektivare styrning. Vidare skulle decentraliseringen öka förtroendet mel-
lan politiker och medborgare. Vid mitten av 1980-talet hade cirka 20 kom-
muner inrättat kommundelsnämnder för hela eller delar av kommunen, men 
intresset svalnade ganska snart och några avvecklade verksamheten (SOU 
1998:155). Skälen för avvecklingen var bland andra risk för ökad byråkrati-
sering, försvårad beslutsprocess, svagt intresse bland kommuninvånarna, 
diskrepans gentemot kommunens geografiska struktur, risk för minskad 
kompetens, otillräckliga effektivitetsvinster och hot mot jämlikhetsprinci-
pen. Resultaten av denna demokratireform har varit minst sagt blandade 
enligt flertalet utvärderingsrapporter. De positiva effekterna har gällt effek-
tiviteten och den politiska styrningen, snarare än det medborgerliga delta-
gandet.  Frågor rörande direktval till kommundelsnämnderna har också 
diskuterats utan någon större framgång, då effektivitetsaspekterna har prio-
riterats på bekostnad av de demokratirelaterade målen (ibid.). 

Förnyelse av fullmäktige 
Förslag har lagts fram för att fullmäktige, som ofta har karakteriserats som 
”en registreringsexpedition”, ska återerövra den makt man förlorade till 
kommunstyrelsen, där de flesta viktiga avgöranden träffas. Fullmäktige 
måste helt enkelt vitaliseras genom bl.a. utlokalisering av sammanträden, 
offentliga frågestunder samt bildandet av speciella utskott. Idén har övergi-
vits av många kommuner på grund av bristande intresse från allmänheten, 
och fullmäktige söker fortfarande förnyelseimpulser (ibid.). 
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Kommunala folkomröstningar 
Debatten om kommunala folkomröstningar har pågått ganska länge men 
präglats av tveksamhet. Farhågorna har gällt den representativa demokra-
tins gamla försvarslinje. Motståndarna har varit rädda för att partiernas 
ställning ska urholkas, att frågorna rycks ur sitt sammanhang, att det blir 
svårt att utkräva politiskt ansvar, att väljarna ska bli röstningströtta etc. 
Försvararna av kommunala folkomröstningar stöder sig på de traditionella 
argumenten för direktdemokrati. De har menat att demokratin skulle vitali-
seras genom att folkviljan skulle komma till oförmedlat uttryck, att med-
borgarnas kunskaper och engagemang skulle öka och de styrande bli mer 
lyhörda. 

Efter sedvanlig utredning föreslog Lokaldemokratikommittén i början av 
1990-talet att rådgivande kommunala folkomröstningar ska kunna arrange-
ras. Förslaget antogs av riksdagen 1994. Sedan dess kan fullmäktige, om 
minst 5 procent av medborgarna begär det, och om regeringen tillstyrker, 
besluta om rådgivande kommunal folkomröstning i en särskild fråga (ibid.). 

Medborgarpaneler 
Syftet med medborgarpaneler är att genom dialog kombinera expertkun-
nande och rationellt beslutsfattande med medborgarnas värderingar och 
intressen. Deltagarnas uppgift är att ta ställning till ett givet förslag. För det 
mesta har de en rådgivande och inte beslutande funktion. Medborgarpane-
ler har använts i Danmark, USA och Centraleuropa men inte så ofta i Sve-
rige. Upplands-Väsby har dock tillämpat proceduren vid två tillfällen 1997 
för att bl.a. diskutera vad kommunen ska satsa på, samt frågor om inflytan-
de och kommunikation mellan förvaltningen och kommuninvånarna (ibid.). 

Valfrihetsdemokrati 
Valfrihetsdemokratin bygger på synsättet att medborgaren är kund. Efter 
visst motstånd tycks denna demokratisyn ha slagit igenom vid slutet av 
1990-talet. Det talas till och med om en valfrihetsrevolution. Sorti, påver-
kan genom hot att byta institution eller producent, tycks vara mer effektivt 
än protest, medverkan i brukarinstitutioner eller föreningar. Nacka kommun 
tillämpar denna princip och låter den genomsyra hela den kommunala verk-
samheten. Ett system med servicecheckar: barnomsorgscheck, skolcheck, 
hemtjänstscheck etc. infördes 1992. I detta system kan gemensamma tjäns-
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ter konkurrensutsättas genom anbudsupphandling där kommunala och pri-
vata leverantörer deltar på samma villkor (ibid.). 

Kollektivt brukarinflytande 
Brukare är de som personligen berörs av en kommunal verksamhet och 
utnyttjar den kontinuerligt. Argumenten som har använts för att organisera 
brukarinflytandet är flera. Ett är behovet av samarbete och förtroende mel-
lan personal och brukare. Ett annat är att kostnaderna blir lägre tack vare 
konkurrensutsättningen. Ett tredje är legitimitetsargumentet, då brukarnas 
förtroende för verksamheten kan öka om de involveras i den. Ett fjärde är 
demokratiargumentet, enligt vilket det finns önskemål från brukarna att få 
inflytande över verksamheten (ibid.). 

Brukarinflytande kan organiseras på olika sätt. I kommunallagen talas 
om möjlighet till villkorad delegation, enligt vilken en nämnd kan ge an-
svariga tjänstemän i uppdrag att rådgöra med t ex ett brukarråd innan beslut 
fattas. Det är också möjligt att en kommunalanställd ges rätt att fatta beslut 
bara sedan brukarna tillstyrkt det. Brukarrådet har här vetorätt. Om brukar-
rådet och tjänstemännen inte är överens övergår ärendet till ansvarig 
nämnd. 

En annan form av brukarinflytande är självförvaltning. Den sträcker sig 
längre än villkorad delegation eftersom självförvaltningsorganet helt eller 
delvis sköter driften av en anläggning eller institution. Ett självförvalt-
ningsorgan ska bestå av representanter för anläggningens eller institutio-
nens brukare och den anställda personalen, med brukarna i majoritet. Van-
ligtvis omfattar denna typ av brukaransvar endast en specifik anläggning 
eller institution och inte all verksamhet inom ett geografiskt område (ibid.). 
Flera experiment pågår i de svenska kommunerna. I Örebro har ett förvalt-
ningsråd för en grundskola övergått till att bli en områdesstyrelse med vill-
korad delegation. Kommundelsnämnden tilldelar områdesstyrelsen medel 
som denna i sin tur fördelar på olika verksamheter: barnomsorg och skola. 
Utöver detta har områdesstyrelsen förslagsrätt i trafik-, plan- och miljöfrå-
gor. I Eskilstuna planeras en liknande organisation som ersättning för de 
tidigare kommundelsnämnderna. I Åre kommun har man inrättat en områ-
desstyrelse där hälften av ledamöterna tillsätts av fullmäktige och hälften 
genom direkta val. I vissa fall utgör områdesstyrelserna en sorts kvasi-
kommundelsnämnd där tjänstemän beslutar på villkorad delegation men 
brukarrepresentanterna behåller vetorätten. Det finns också fall där områ-
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desstyrelserna kan beskrivas som ett slags kvasi-fullmäktige eftersom vissa 
ledamöter tillsätts genom direktval. Områdesstyrelser är mer ”politiska” än 
brukarstyrelser. De representerar inte bara brukarna i en snäv mening utan 
alla de boende. Det är då snarare fråga om en lokalsamhällsstyrelse än en 
brukarstyrelse (ibid.). 

Samverkan  
Samverkan, eller partnerskap, innebär ett formaliserat samarbete mellan 
olika samhälls- eller förvaltningssektorer. Begreppet samverkan eller part-
nerskap kan användas för att beskriva ett samarbete mellan olika offentliga 
organ eller institutioner, privata företag och frivilliga organisationer, eller 
ett samarbete mellan offentliga organ på olika samhällsnivåer: den nationel-
la, den regionala och den lokala (Wide & Gustafsson, 2001). 

Den offentliga sektorn sägs vara organiserad enligt tre principer: den 
funktionella, den sektoriella och den territoriella (Lundqvist & Pierre, 
1995). Den funktionella principen utgår från uppgiftens natur och leder till 
specialisering. Den offentliga verksamheten organiseras i speciella funktio-
ner (dömande och lagstiftande t ex). Den sektoriella funktionen tar fasta på 
det politiska sakinnehållet och utgår från olika politiska sakområden (t ex 
skolpolitik, bostadspolitik och miljöpolitik). Ansvaret gäller för hela sak-
området och funktionerna integreras i form av ”väsenden” (ibid.). Den ter-
ritoriella principen utgår från det geografiska rummet och innebär en inte-
grering av både funktioner och sakområden. Ansvaret omfattar hela detta 
område (länet, kommunen, kommundelen), och funktioner och sektorer förs 
samman. Det finns en viss spänning mellan dessa tre organisationsprinci-
per. Man anser att de funktionella och sektoriella principerna har drivits till 
sin gräns och fokus läggs mer och mer på den territoriella (ibid.). Som Len-
nart J. Lindqvist antyder finns det ett ömsesidigt beroende mellan de funk-
tionella och territoriella principerna för politisk organisering. Kommunre-
formen på 1970-talet sägs vara en anpassning till funktionella behov och 
krav. Den offentliga sektorn (kommunen) fick flera nya funktioner i den 
växande välfärdsstaten och detta ledde till större ekonomiska krav på starka 
och effektiva territoriella enheter. Den territoriella anpassningen hade också 
sina gränser. Den territoriella indelningen kan också strida mot funktionella 
krav.  Både den ekonomiska och den tekniska utvecklingen kan ställa krav 
på större territoriella enheter och man försöker uppnå stordriftsfördelar 
genom samverkan och partnerskap (ibid.). I debatten om de tre organisa-



 66 

tionsprinciperna brukar försvarslinjerna följa den numera beprövade diko-
tomin politik (demokrati) – ekonomi (effektivitet). Effektivitetsargumentet 
används som grund för nya indelningar av den offentliga sektorn. De som 
strävar efter effektivitet brukar tala om stordriftsfördelar och förespråkar 
större enheter även om avståndet till medborgarna blir längre. De som strä-
var efter närhet och ökad demokratisk insyn förordar att det politiska ansva-
ret ska ligga så nära medborgarna som möjligt även om effektiviteten skulle 
bli lidande. Vilken samverkansstrategi man väljer beror ambitionsnivån. 
Också formerna för samverkan skiljer sig åt, och vilken som väljs beror på 
den lokala problembeskrivningen (resursproblem) och de gränser som lag-
stiftningen drar (ibid.). 

De olika argumenten till stöd för demokratiutveckling respektive för-
valtningsförnyelse sammanställs i tabell 4:1. 

Demokratiutvecklingen och förvaltningsförnyelsen på lokal nivå i den 
svenska kontexten kan sammanfattas som följer: 

 
• Sverige är en enhetlig stat med tre administrativa nivåer: central, 

regional och lokal (kommunal) 
• Den svenska lokala (kommunala) politiska regimen är en regim av 

relativ autonomi (Batley & Stoker 1991). Den centrala staten (re-
gering och riksdag) är alltjämt närvarande men den lokala staten 
(kommunen) åtnjuter viss självständighet i genomförandet av den 
lokala politiken.  
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Tab. 4:1: Klassificering av argumenten för de olika lokala demokratiexperimenten 
Reform Politik Ekonomi 
Stadsdelsnämnd/ kom-
mundelsnämnd 
 

Demokrati, decentralise-
ring: protest (voice), närhet, 
medborgardeltagande i 
problemformulering 

Effektivisering av välfärds-
staten, samordning sektor-
sövergripande 

Förnyelse av  
fullmäktige 

Återta problemformule-
ringsprivilegiet, utlokalise-
ring, öppna möten 

 

Kommunala folkomröst-
ningar 
 

Folklig medverkan i pro-
blemformuleringen, direkt 
demokrati, folklig rådgiv-
ning, medborgaruppfostran 

 

Medborgarpaneler Folklig medverkan i pro-
blemformuleringen, rådgi-
vande, kommunikation 
mellan förvaltning och 
medborgare 

 

Valfrihet 
 

 sorti  (exit): påverkan ge-
nom byte av producent, 
effektivitet, konkurrensut-
sättning 

Kollektivt brukarinflytan-
de: 
- Villkorad delegation 
(rådgivande eller beslutan-
de) 
- Självförvaltning  
 

Protest (voice): medverkan i 
brukarinstitutioner, legitimi-
tet, förtroende för verksam-
heten, brukarinflytande i 
problemformulering och 
genomförande, brukarmajo-
ritet, direkt eller indirekt 
vald brukarrepresentation 

Samarbete mellan personal 
och brukare, konkurrensut-
sättning 

Samverkan eller partner-
skap 
 

Subsidiaritet, närhet till 
medborgarna 

Förvaltningseffektivitet, 
samordning, stordriftsförde-
lar 

Nyare former av styrning på lokal nivå har dykt upp med olika grad av 
intensitet under de senaste decennierna och statsvetaren Stig Montin har 
sammanfattat (Montin, 2000):  

 
• 70-talet präglades av debatten om för lite demokrati och för svag 

politisk styrning. Det som efterlystes var mer demokratisering och 
medborgarengagemang och politisk styrning. För att översätta i 
Jon Pierres termer (Urban Affairs Review, January 1999), var den 
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politik som eftersträvades på 70-talet en politik orienterad mot 
fördelning och omfördelning, med andra ord en politik orienterad 
mot korporatism och välfärdsregimer. Verktygen för denna politik 
var sektorsavgränsning, planering, medborgardeltagande, medbe-
stämmande, politisk decentralisering samt revitalisering av poli-
tiska partier.  

• Under 80-talet skiftade debatten till för liten effektivitet och för 
mycket politisk mikrostyrning. Kravet under detta årtionde gällde 
mer marknad och mindre stat eller mer management och mindre 
politik. Den politiska strävan under perioden var orienterad mot en 
mer managerial urban regime of governance. Verktygen för den-
na politik var inbäddade i begrepp som effektivitet, nytt ledarskap 
(new leadership, new public management), målstyrning, avregle-
ring, resultatsenheter samt konsumentmakt.  

• Under 90-talet skiftade åter debatten om lokalt självstyre och fo-
kus lades på begrepp som kvalitetssäkring, partnerskap, en ny po-
litisk roll samt svagt civilt samhälle. Den politiska strävan under 
detta decennium kom att orientera sig mot såväl managerial som 
pro-tillväxt (pro-growth) urbana regimer. De vägledande princi-
perna för storstadsstyrning (urban governance) blev: valfrihet, 
marknadsorientering, kvalitetsutveckling, partnerskap, samord-
ning, frivillighet, konsumentmakt, konsumentansvar samt en ny 
politikerroll (new public management). 

• Under det nya millenniet handlar debatten mer om begrepp som 
demokratisering, partnerskap, samordning och nätverk. Den poli-
tiska strävan och dess mål förblir desamma som under föregående 
decennium (managerial och pro-tillväxt), kryddade med ett renod-
lat krav på demokratisering, i Jon Pierres ord, en ny välfärdsre-
gim. 

Preferensen för den ena eller den andra styrningsmodellen varierar inte bara 
med den stats- eller marknadsideologi man förespråkar utan också med den 
tolkning av kommunideologi man utgår ifrån. Frågan om vilket alternativ 
som gäller kommer att aktualiseras när de olika fallen diskuteras framöver. 
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5. Kommunernas organisering för 
implementering av storstadssatsningen, 
tjänstemannastyre mellan flernivåstyrning och 
boendemobilisering 

Storstadskommittén föreslog i sitt betänkande (SOU 1998:25) att regering-
en skulle tillsätta en särskild delegation för att samordna och garantera kon-
tinuitet i storstadspolitiken. Denna Storstadsdelegation skulle bestå av re-
presentanter från inrikes-, närings-, arbetsmarknads-, utbildnings- och soci-
aldepartementet. Storstadsdelegationen skulle bära statens samordningsan-
svar samt föra dialog om innehållet i handlingsplanerna och deras 
finansiering med de berörda kommunerna och representera den svenska 
staten inför den Europeiska Unionen (SOU 1998:25). Till delegationen 
skulle också några referensgrupper knytas: Skolverket, Arbetsmarknads-
verket, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Boverket, och Integrations-
verket. Utöver detta föreslog kommittén att de kommuner som skulle ansö-
ka om stöd till lokala utvecklingsinsatser skulle vara med och delfinansiera 
dem (minst 50 procent med villkoret att de kommunala insatserna stämmer 
överens med de statliga stödens målsättningar) samt att arbeten utvärderas 
av utomstående såsom Riksrevisionsverket och högskolor. Kommunerna 
organiserade sig på olika sätt för att implementera storstadssatsningen. Det 
fanns dock ett gemensamt drag: samtliga hade ett centralt organ med sam-
ordnande uppgifter och med ansvar för externa kontakter med andra kom-
muner eller utvärderande forskningsinstitutioner.  

Som det framgick av figuren (fig. 2:1) på sidan 30, ovan, var den tänkta 
modellen för att driva storstadsarbetet en modell för flernivåstyrning som 
involverar den nationella nivån, regeringen och storstadsdelegationen och 
den lokala kommunala nivån, kommunerna. Som det framställs i riktlinjer-
na för utvecklingsarbetet: 
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Regeringen har tillsatt en storstadsdelegation som har till uppgift att utveck-
la och samordna den nationella storstadspolitiken. En av delegationens vik-
tigaste uppgifter är att tillsammans med ett antal storstadskommuner utarbe-
ta förslag till lokala utvecklingsavtal för de mest utsatta bostadsområdena 
[…] Avtalen ska godkännas av regeringen. (Regeringskansliet: Riktlinjer 
för lokala utvecklingsavtal, Maj 1999) 

Storstadspropositionen betonar att framgång i förnyelsearbete i utsatta bo-
stadsområden förutsätter en hög grad av delaktighet från invånarnas sida. 
Kommunen ska kunna visa på vilket sätt de planerar att utveckla den lokala 
dialogen för att öka delaktigheten och därmed också förutsättningar för 
långsiktiga förändringar. Det ska också framgå på vilket sätt dialog och för-
ankring sker med invånarna, föreningslivet och det lokala näringslivet. (Re-
geringskansliet: Riktlinjer för lokala utvecklingsavtal, Maj 1999) 

Modellen förutsätter inte bara samverkan i målformuleringen och i insat-
sernas finansiering utan också samverkan med såväl de boende som det 
lokala näringslivet. Samverkan gällde inte bara vertikalt (nationellt-lokalt), 
utan också horisontellt mot både det så kallade civila samhället (boende, 
föreningar) och det privata näringslivet. Det var en ny form av styrning, en 
flernivåstyrning (multi-level governance) som efterlystes i genomförandet 
av storstadssatsningen. Eftersom tolkningsföreträde lämnades åt kommun-
politikerna och förvaltarna blev tolkningarna av den kommunala självsty-
relsen, kommunideologierna, avgörande för hur man gick till väga för att 
förverkliga propositionens ambitioner vad gällde den nya styrningens kon-
kreta utformning. Jag börjar med att titta på hur man gick tillväga i Stock-
holm. 

Stockholms kommuns metoder för framtagandet och 
genomförandet av insatserna 
Stockholm har 760.000 invånare. Kommunen kallas Stockholms stad och 
är indelad i 18 stadsdelar4 som samtidigt utgör administrativa enheter. 
Stockholm fick sitt självstyre redan 1280, men begreppets innebörd har 
varierat under århundradena beroende på den centrala statens ambition att 

                             
4 Antalet har minskats sedan senaste kommunvalet. 
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blanda sig i stadens angelägenheter. Hur som helst blev Stockholms stad 
erkänd som en självständig och autonom juridisk och politisk enhet från 
och med 1862 då staden fick rätt att beskatta och fatta beslut i egna angelä-
genheter. Sedan 1920 har Stockholm en ny styrelseform och den lokala 
exekutiven har sitt säte i Stadshuset. Genom åren har Stockholms stad sökt 
olika vägar att organisera sig på, för att på bästa möjliga sätt uppfylla sitt 
uppdrag och tillfredställa invånarnas önskemål. 

Det politiska arbetet i Stockholms stad är organiserat kring kommun-
fullmäktige, det högsta beslutande organet, och kommunstyrelsen, det 
verkställande organet. Kommunstyrelsen har yttranderätt i de ärenden 
kommunfullmäktige fattar beslut om. Kommunstyrelsen fungerar som sta-
dens regering. Under kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns 
stadsdelsnämnder, facknämnder och bolagsstyrelser. Nämnder och styrelser 
har samma politiska sammansättning av förtroendevalda som kommun-
fullmäktige. Stockholms stad omfattar 18 stadsdelsnämnder5 med stadsdels-
förvaltningar och 14 bolag. Stadsledningskontoret utgör kommunstyrelsens 
förvaltning med ansvar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens 
verksamheter. Förvaltningen arbetar med övergripande strategiska frågor 
med sikte på en helhetssyn på verksamheterna. De 18 stadsdelsförvaltning-
arna har ansvar för större delen av den kommunala servicen inom sina om-
råden. Varje förvaltning har en nämnd som är politiskt ansvarig. Vissa 
uppgifter, som t ex kommunalskatt och stadsplanering, sköts dock centralt. 
Kommunfullmäktige fördelar pengarna och beslutar om de övergripande 
målen för hela stadens verksamheter även för dem som sorterar under 
stadsdelsförvaltningarna. Stadsdelsförvaltningarna i sin tur fördelar sina 
tilldelade pengar efter de lokala behoven.6 

Hur organiserade sig staden för att möta den nya utmaningen, genomfö-
randet av storstadsarbetet (storstadssatsningen)? Fortsatte man att genomfö-
                             
5 Antalet stadsdelsnämnder i Stockholm har minskats från 18 till 14 av den nya borgerliga 
koalitionen från och med 1 januari 2007.  
6 Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för agenda 21 och miljöarbete, budgetrådgivning och 
skuldsanering, flyktingmottagning, fritidsverksamhet för barn och ungdomar, grundskolor, 
inklusive förskolor och fritidshem, konsumentrådgivning, lokala arbetsmarknadsåtgärder, 
renhållning och snöröjning av gator, parker och torg, service till funktionshindrade, social 
service och omsorg, socialbidrag, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna samt 
familjerätt, vissa delar av särskolan, torghandel och äldreomsorg. Stadsdelsförvaltningarna 
är remissinstans vid tillståndsgivning för utskänkning av alkohol, markupplåtelser samt 
stads- och trafikplaner. 
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ra sitt uppdrag på sedvanligt sätt (local government), inom ramen för de 
traditionella kommunala strukturerna (kommunfullmäktige, kommunstyrel-
se)? Eller gjordes försök att öppna de politiska och administrativa kanaler-
na för nya aktörers inträde (innovation, new urban governance)? 

Det lokala utvecklingsavtalet (LUA) mellan staten och Stockholms stad 
undertecknades i november 1999 och sträckte sig fram till år 2005. Staden 
tilldelades 350 miljoner för perioden 1999-2002. Medlen fördelades till 
stadsdelarna efter kommunfullmäktiges beslut. De utvalda utvecklingsom-
rådena blev Husby, Rinkeby, Rågsved, Skärholmen och Tensta. Arbetet 
påbörjades i begränsad omfattning hösten 1999 men tog fart med genomar-
betade åtgärdsplaner i samtliga stadsdelar under februari 2000. Utveck-
lingsarbetet i staden organiserades kring följande övergripande målområden 
med anknytning till storstadspropositionen: ökad sysselsättning/minskat 
socialbidragsberoende; förbättrade skolresultat/åtgärder för att stärka det 
svenska språket i förskola/skola; trygghet och trivsel i bostadsområdena; 
tillgång till kultur och fritid, stärkt demokratiskt deltagande. Totalt genom-
fördes 200 insatser i Stockholms områden, merparten inom målområdena 
sysselsättning, minskat socialbidragsberoende, utbildning och språkutveck-
ling (Stockholms stad, Integrationsförvaltningen, Storstads- och Ytterstads-
kansliet, tjänsteutlåtande 2001-10-01, Dnr 01-003/620). 

I Stockholm inrättades en styrgrupp bestående av chefen för Integra-
tionsförvaltningen, stadsdelsdirektörerna från de berörda stadsdelarna, re-
presentanter för de kommunala bostadsbolagen samt utbildningsförvalt-
ningen. Denna styrgrupp bar ansvaret för att ta fram underlag till kommun-
styrelsen om utvecklingsavtalen, dess uppföljning och utvärdering (Bunar, 
2004:21). I februari 2000 inrättades även Ytterstads- och Storstadskansliet 
inom ramen för Integrationsförvaltningen för att samordna implemente-
ringen av insatserna. Därefter bestod den centrala styrgruppen av stadsdels-
direktörerna och representanter för de nämnder som berördes av storstads-
satsningen (ibid.). Stadsdelsdirektörerna var formellt ansvariga för imple-
mentering av insatserna men det praktiska lokala utvecklingsarbeten sköttes 
av s.k. processledare eller verksamhetsansvariga för storstadssatsningen 
(ibid.). 

Som tidigare påpekats betonar storstadspropositionen (prop. 
1997/98:165) att underifrånperspektivet utgör en viktig förutsättning för ett 
framgångsrikt lokalt utvecklingsarbete. Men eftersom målsättningen inte 
närmare preciserats gick kommunerna på olika sätt till väga för att tillämpa 
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det. För att fånga in och tolka medborgarnas preferenser och önskemål 
användes i Stockhoms stad metoder som öppna stormöten, s.k. samver-
kansmöten, sökkonferenser och senare framtidsverkstäder, eller som de 
också ibland har kallats, framtidsscenarier (Bunar, 2004:22). 

Varken i Stockholm eller i de andra studerade kommunerna, Haninge, 
Huddinge och Södertälje, fanns det någon större entusiasm för att involvera 
de boende i utvecklingsarbetet.  En stor del av den initiala tiden gick till att 
öva i olika tolkningar av begreppet underifrånperspektiv. En tjänsteman 
sade i en intervju: ”Tänk om de boende inte vill ha språkförskolor, tänk om 
de vill satsa pengarna i ett spelkasino. Det skulle väl också kunna lyfta 
området.” (Arne Eks intervju med en tjänsteman i Stockholm, 30 sept. 
2000). Eller: ”Är de boendes samlade kunskaper alltid bättre än myndighe-
ternas?” (ibid.). 

I ett sådant läge låg det närmast till hands att, som man gjorde i Stock-
holm, tolka” demokratiskt deltagande” som både mål och medel i utveck-
lingsarbetet med konsekvensen att olika arbetssätt och metoder användes i 
stadsdelarna. 

I Husby betonades vikten av att skapa nya mötesplatser, låta deltagande-
perspektiv genomsyra all verksamhet samt utveckla den befintliga demo-
kratiska strukturen med stadsdelsnämnd och öppna sammanträden. I Rin-
keby arbetade man för att stärka stadsdelsnämnden genom remissförfarande 
och brukarinflytande, utveckling av föreningslivet samt att utveckla servi-
cen på medborgarkontoret. I Rågsved arbetade man med uppbyggnad av en 
samverkansgrupp med de boende för diskussioner om ytterstads- eller stor-
stadssatsningen. I Tensta fanns också en samverkansgrupp för diskussion 
om satsningarna. Där prövades nya metoder som sökkonferenser för dialog 
mellan boende, politiker och tjänstemän. Demokratiarbetet i Skärholmen 
inriktades på uppbyggnad av en internetportal med offentliga datorer på 
medborgarkontoret och biblioteket. I enlighet med utvecklingsavtalet med 
Staten avsattes en del av stadsdelarna utvecklingsmedel till lokala utveck-
lingsfonder ”för att på ett fritt och obyråkratiskt sätt stödja och stimulera 
lokala initiativ och engagemang från boende, föreningar och andra aktörer i 
utvecklingsarbetet” (Lawson, 2003; Bunar, 2004).  

När det gällde det praktiska genomförandet av utvecklingsarbetet skedde 
det mesta inom ramen för den traditionella kommunala verksamheten och i 
vissa fall anlitades olika föreningar. Partnerskap för multietnisk integration 
(PfMI) anlitades för att genomföra Linkworkers-projektet i Tensta (Spånga-
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Tensta stadsdelsförvaltning, PM 2000-09-06; Lawson, 2003). Den somalis-
ka rådgivningsbyrån i Rinkeby anlitades för somaliernas integration i sam-
hället (Södertörns högskola, Dokumentation för uppföljning och utvärde-
ring av Storstadssatsningen, Rinkeby, David Jalaho; Lawson, 2003). Den så 
kallade 11-gruppen-ungdomsverksamhet skedde också i samverkan mellan 
stadsdelsföreningen och lokala föreningar i Husby (Kista stadsdelsförvalt-
ning, minnesanteckningar från möte i Husby Träff den 18 oktober 2000; 
Lawson, 2003).  

Haninge kommuns metoder för framtagandet och 
genomförandet av insatserna 
Hur organiserade sig kommunen för att möta den nya utmaningen, genom-
förandet av storstadsarbetet (storstadssatsningen)? Fortsatte man att genom-
föra sitt uppdrag på sedvanligt sätt (local government), inom ramen för de 
traditionella kommunala strukturerna (kommunfullmäktige, kommunstyrel-
se)? Eller gjordes försök att öppna de politiska och administrativa kanaler-
na för nya aktörers inträde (innovation, new urban governance)? 

Det lokala utvecklingsavtalet (LUA), mellan staten och Haninge kom-
mun skrevs i april 2000. Kommunen tilldelades 126 miljoner att användas 
för insatser i Jordbro under en period på tre till fem år. Utvecklingsarbetets 
drygt 70 insatser organiserades kring fem övergripande målområden: Goda 
uppväxtvillkor för barn och ungdom; arbete, utveckling och utbildning för 
vuxna; folkhälsa, familjestöd, sociala nätverk och samhällservice; kultur, 
fritid, idrott och delaktighet samt attraktiv och trygg boendemiljö (Haninge 
Kommun, Lägesrapport, september 2000, Utvecklingsprogram för Jordbro 
2000-2005, Hajighasemi, 2002). Tyngdpunkten lades på det första delmå-
let, ”att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar” (Lokalt utveck-
lingsavtal mellan staten och Haninge kommun).  

Till skillnad från Stockholm, Huddinge och Södertälje kommuner, som 
var indelade i stadsdels- eller kommundelsnämnder, förfogade Haninge 
över en enhetlig kommunal organisation. I Haninge kommun var det kom-
munstyrelseförvaltningen som hade det övergripande ansvaret för samord-
ning, uppföljning och redovisning inför kommunstyrelsen. Barn- och Ut-
bildningsnämnderna och Social-, Kultur- och Fritidsnämnderna med sina 
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respektive förvaltningar ansvarade för insatsernas implementering inom 
sina respektive områden. Det fanns en Samordningsgrupp som hade det 
övergripande ansvaret för områdesutvecklingsarbetet i Haninge kommun 
och den var placerad under kommunstyrelseförvaltningen. Det fanns också 
en ledningsgrupp som bestod av politiker och tjänstemän där berörda 
nämnders ordförande ingick (Hajighasemi, 2002:13). 

I sin lägesrapport (2000) beskriver tjänstemännen områdesutvecklings-
arbetets organisering.  

I Haninge beslutades att utvecklingsarbetet ska ligga så nära de reguljära 
beslutsordningarna som möjligt, för att garantera förankring, ansvar och 
långsiktighet […] någon form av informell matrisorganisation när det gäller 
styrning och samverkan bör accepteras av alla parter. För att ytterligare 
komplicera det hela finns ett stort antal andra myndigheter, organisationer 
och eldsjälar inne i processen. Viktiga aktörer utan vilka det inte kan bli 
fråga om det partnerskap som är nödvändigt för att kunna lyckas med en så 
stor satsning som storstadssatsningen. (Haninge kommun, Lägesrapport 
september 2000, utvecklingsprogram för Jordbro 2000-2005)   

Rapporten fortsätter: 

Trots detta, uppstår fortfarande vissa funderingar: Hur stödjer man männi-
skor mitt i det som är ’deras eget’ och med klart och tydligt eget ansvar för 
det? De kan välja att lyssna och ha en dialog om de vill, vi kan inte tvinga 
oss på. Men vi måste vara tydliga över vårt ansvar, att detta ’är på allvar’, 
att utvecklingsmedlen ska användas för att förverkliga en stor vision: att 
bryta segregationen, att vända en negativ samhällsutveckling, att förbättra 
levnadsförhållanden för många människor […] och man undrade hur ut-
vecklar man ett underifrån/deltagarperspektiv och vad består det av? Hand-
lar det ’bara’ om medborgarna kontra förvaltnings- eller politikerinstitutio-
ner? Om att hitta ett ’sesam öppna dig’ för politiskt och samhälleligt enga-
gemang? Storstadssatsningen med sina klara lokala förankringar, med arbe-
te på områdes- och grannskapsnivå, är en av möjligheterna men kan absolut 
inte vara den enda. Alla samhällsinstanser måste hjälpa till, både i det of-
fentliga och det civila samhället […] Handlar det också om att alla ska kun-
na lyssna på och kommunicera med den nivå som är närmast under i makt 
och inflytande- vem man än är och var man än befinner sig? Hur utvecklar 
man en ärlig och jämlik kommunikation mellan olika parter och på olika ni-
våer? Denna fråga berör även staten gentemot kommunerna, om det är me-
ningen att de ska uppfattas som två likvärdiga parter, där även den statliga 
nivån ska kunna redovisa och diskutera vad den gör med kommunerna. Lo-
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kala utvecklingsavtal som styrningsinstrument är en relativ ny företeelse 
och måste troligtvis utvecklas i en kontinuerlig och öppen dialog (Haninge 
kommun, Lägesrapport september 2000, utvecklingsprogram för Jordbro 
2000-2005).   

Jordbroprocessen, som det nya områdesutvecklingsarbetet kom att heta, 
blev en fortsättning av det tidigare Jordbroprojektet (Haninge kommun, 
Utvecklingsprogram för Jordbro 2000-2005, del 3). Arbetet med att formu-
lera jordbroprocessens mål startades i maj 1999 med organisering av en 
”framtidsverkstad” med 50 deltagare. Stora visioner om områdets framtid 
formulerades under mötet. De övergripande kriterier som gällde vid mål-
formuleringarna var att ”följa den röda tråden från det nyss avslutade Jord-
broprojektet” och att ”de lokala målen skulle vara möjliga att följa upp och 
utvärdera, på kort eller längre sikt” (Haninge kommun, Utvecklingspro-
gram för Jordbro 2000-2005, del 3). Tjänstemän från de olika kommunala 
förvaltningarna och organisationsrepresentanter medverkade i framtids-
verkstaden. Verkstaden organiserades i olika arbetsgrupper med varierande 
sakområde med uppgiften att ta fram lokala mål och insatser. Arbetsgrup-
pernas förslag gick vidare till en referensgrupp bestående av representanter 
för boende eller till den politiska ledningsgruppen som bestod av förtroen-
devalda i de fyra största partierna i fullmäktige, däribland det ansvariga 
kommunalrådet och ordförandena i barn- och utbildningsnämnden, social-
nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Även samverkansparterna Lands-
tingets sydöstra sjukvårdsområde och bostadsbolaget Haninge Bostäder 
ingick i ledningsgruppen (Haninge kommun, Utvecklingsprogram för 
Jordbro 2000-2005, del 3). Framtidsverkstaden genomfördes i två steg. 
Först organiserades tre informations- och samrådsmöten till vilka hushållen 
och föreningslivet inbjöds. Sedan genomfördes en remissomgång där före-
ningar, samverkansparter, förvaltningar och förtroendevalda ombads kom-
ma med synpunkter. Två seminarier riktade till berörda tjänstemän genom-
fördes för att förankra och diskutera remissomgången. Ett öppet forum 
följde efter framtidsverkstaden och resursgrupper bestående av ett trettiotal 
boende bildades. Det var arbetsgrupper kring temana barn och ungdom, 
kultur samt yttre miljö och delaktighet som representerades.7 Arbetsgrup-
                             
7 Arbetsgrupperna bestod av: 1. Tema ”Barn, ungdom och familjestöd”. Deltagande: områ-
deschefen för Barn- och Utbildningsförvaltningen, avdelningschefen Kultur- och Fritidsför-
valtningen, två sektionschefer på Socialförvaltningen, styrelseledamot i lokala Rädda Bar-
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perna träffades en gång per månad. De olika lokala mål och insatser som 
formulerades på åtgärdsplanet diskuterades i dessa arbetsgrupper. Ett fyr-
tiotal enskilda personer, boende, personal på fältet och handläggare har 
också intervjuats för att kartlägga ”problem och behov med inriktning på 
socialt stöd och sociala nätverk” (Haninge kommun, Utvecklingsprogram 
för Jordbro 2000-2005, del).  

Nästa fråga blir då hur Huddinge kommun gick till väga för att förverk-
liga storstadspropositionens intentioner. 

Huddinge kommuns metoder för framtagandet och 
genomförandet av insatserna 
Det lokala utvecklingsavtalet (LUA), mellan staten och Huddinge kommun 
skrevs den 17 december 1999 och omfattade områdena Grantorp/Visättra i 
Flemingsberg, Västra Skogås och Vårby gård. Kommunen tilldelades 126 
miljoner för utvecklingsarbetet som organiserades kring de fem målområ-

                                                                                                                           
nen samt projektledare för Jordbroprocessen. I enstaka fall deltog representanter för 
Jordbrokyrkan, Frälsningsarmén, Studieförbundet Vuxenskolan, Berga Örlogsskolor, och 
Närpolisen deltagit. 2. Tema ”Arbete, utveckling och utbildning”. Deltagare: Biträdande 
chefen för Arbetsförmedlingen, chefen för Arbetscentrum (kommunen), avdelningschefen 
på Komvux, biträdande chefen för Försäkringskassan, projektledare på Kunskapslyftet, 
samordnare EU- och näringslivssekreterare, representant för studieförbundet ABF, två pro-
jektledare Jordbroprocessen. Vid ett tillfälle deltog en lokal representant för Handelskamma-
ren. 3. Tema ”Folkhälsa”. Ingen speciell grupp bildades för att ta fram konkreta åtgärder 
under detta målområde, men förslag kom från Folkhälsogruppen i Haninge och olika råd 
(Kostråd, Allergiråd, Tobaksnätverk, etc.). Dessa råd bestod av tjänstemän, politiker, före-
ningar och organisationer. 4. Tema ” Service, socialt stöd och sociala nätverk”. Ingen ar-
betsgrupp bildades. Förslag till insatser kom under diskussioner i arbetsgruppen för Barn, 
Ungdom och Familjestöd samt genomförda intervjuer med boende och handläggare. 5. 
Tema ” Kultur, fritid, idrott och integration”. Ingen arbetsgrupp bildades. Förslagen grunda-
des dels på diskussioner mellan projektledaren, avdelningschefen och enhetschefer för Bib-
liotek och Kultur samt Medborgarkontor och Kultursekreteraren, dels på diskussioner inom 
resursgruppen för kultur som bestod av boende och projektledaren för folkhälsa. 6. Tema ” 
Förankring och delaktighet. Detta mål överfördes från Jordbroprojektets övergripande mål 
om ökad trivsel, trygghet, delaktighet och livskvalitet. En arbetsgrupp bestående av boende 
och föreningsrepresentanter valdes för att ta fram ett förslag för bildande av ett Jordbroråd 
som skulle representera Jordbroborna. Jordbrorådet var tänkt som ett organ med delegerad 
beslutsförmåga och inte någon diskussions- eller remissinstans. 7. Tema ”Attraktiv och 
trygg boendemiljö”: En arbetsgrupp bestående av boende och tjänstemän bildades. (Haninge 
kommun, Utvecklingsprogram för Jordbro 2000-2005. Del 3, bilagor). 
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dena: Attityd och bild av området, egen försörjning, språk och kommunika-
tion, folkhälsa samt delaktighet och samverkan (Lawson, 2002, Urban, 
2003).   

Huddinge var indelat i sex kommundelsnämnder med varsitt kommun-
delskontor: Flemingsberg, Segeltorp, Sjödalen-Fullersta, Stuvsta-Snätt-
ringe, Trångsund-Skogås och Vårby. Kommundelsnämndernas syfte var att 
föra ut besluten närmare medborgarna och öka deras engagemang för den 
lokala politiken. De lokala politikerna hade ansvaret för grundskola och 
barn- och äldreomsorgen i den egna kommundelen. Kommunövergripande 
frågor som miljövård, trafikplanering, bostäder och arbetsområden behand-
lades centralt men kommundelsnämnderna hade möjlighet och rätt att fram-
föra synpunkter och påverka det slutliga beslutet (Huddinge kommun: ”Så 
här styrs Huddinge kommun”, september 2000). Från den 1 januari 1999 
hade nya centrala nämnder tillkommit: nämnden för barn- och ungdomsfrå-
gor, nämnden för omsorg och integration, högskolekommittén och kultur-
kommittén. De flesta av kommunens insatser inom ramen för Storstads-
satsningen skedde i den ordinarie verksamheten. Det var kommunstyrelsen 
som ansvarade för Storstadssatsningen. En nämnd, Omsorg och integration 
(OMI), utgjorde Storstadssatsningens styrgrupp. Kommunstyrelsens ordfö-
rande hade det politiska ansvaret. Det fanns också en kommuncentral led-
ningsgrupp som ledde Storstadssatsningens arbete på förvaltningsnivå 
(tjänstemannanivå). I ledningsgruppen återfanns kommundirektören, de 
berörda kommundelscheferna, chefen för utbildningsförvaltningen, utveck-
lingschefen för Huge Bostäder AB och projektledaren för Storstadssats-
ningen. I de tre berörda utvecklingsområdena var det kommundelsnämn-
derna som fattade beslut om insatser och handlingsplaner. I Flemingsberg 
och Västra Skogås var det ledningsgrupperna (kommundelschefen och 
verksamhetsansvariga) som beredde och genomförde beslut om Storstads-
satsningen. Genomförandet av insatserna skedde inom en matrisorganisa-
tion där det ingick en projektledare, fyra processledare och fyra temasam-
ordnare. Projektledaren hade det övergripande ansvaret för genomförande, 
uppföljning och utvärdering av insatserna. Hon rapporterade till den centra-
la ledningsgruppen och måste hålla den politiska styrgruppen informerad. 
Processledarna ansvarade för helhetssyn och samordning i området och 
ledde det övergripande arbetet områdesvis, två för Vårby Gård, en för Fle-
mingsberg, en för Skogås. Temasamordnarna ledde arbetet temavis, egen 
försörjning, folkhälsa, etc. (ibid.). 
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Nästa fråga blir då hur man gick till väga i Huddinge kommun för att 
förverkliga storstadspropositionens intentioner om flernivåstyrning.  

Problembilden i de tre utvalda bostadsområdena i Huddinge kommun 
kartlades 1996, 1997 och 1998 genom intervjuer med hyresgäster och bo-
stadsbolagets personal, i vissa fall i förening med regelbunden dialog med 
föreningslivet och hyresgästföreningen (Huddinge kommun, Trångsund-
Skogås kommundel, Handlingsplan- Storstadssatsningen i Västra Skogås 
under 2001). Intervjuerna med de boende visade på missnöje med både den 
yttre miljön (områdets skötsel, belysning, biltrafiken) och den sociala mil-
jön (invandrartäthet, brist på respekt för äldre, kulturkrockar, etniska sub-
grupperingar, kommunikationsproblem, socioekonomiska problem och 
otrygghet). Undersökningens rekommendation var att kommunen skulle 
arbeta fram en områdesprofilering och marknadsföra sig för att skapa en 
positiv bild som kunde utgöra ett starkt ”varumärke”. Det rådde samstäm-
mighet mellan regeringens och de boendes problembeskrivningar om beho-
vet av boendedeltagande i problemlösningsprocessen. Man kan diskutera 
hur mycket av de boendes engagemang och problemformulering man lyck-
ades fånga upp med de olika metoderna (intervjuundersökning, stormöte), 
men man kan inte förneka att ansträngningar gjordes. Dahls kriterier för 
proceduriell demokrati (politisk jämlikhet, effektivt deltagande, upplyst 
kunnande och kontroll över dagordningen) kan inte anses ha varit uppfyllda 
eftersom tjänstemännen och kommunen samt intervjuarna behöll privilegiet 
att välja vilka frågor som skulle ställas, hur många som skulle delta i inter-
vjuerna samt föreslå vilka insatser de ansåg skulle komma att behövas inom 
ramen för storstadssatsningen. 

Hur skulle då målen genomföras?  
Huddinge kommun hade valt att genomföra arbetet med storstadssatsningen 
inom ramen för den befintliga organisationen. Ambitionen var att så långt 
som möjligt införliva nya arbetsmetoder i det ordinarie arbetet. De flesta 
utförde uppdraget inom ramen för sina ordinarie tjänster. Processledarna 
ingick i sina respektive kommundelars ledningsgrupper för storstadssats-
ningen och den lokala projektorganisationen var väl integrerad i den ordi-
narie organisationen. Ansvaret för de olika insatserna låg hos verksamhets-
ansvariga och enhetschefer (Huddinge kommun, Storstadssatsningen, 
”Lokalt utvecklingsavtal för de tre utsatta bostadsområden i Huddinge 
kommun, Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås”, Rapport september 
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2000). Kommunen hade valt en matrisorganisation med fyra processledare 
som verkade på det lokala planet. Processledarna hade samordningsansva-
ret i varsin kommundel. Därutöver fanns fyra temasamordnare, en för varje 
målområde. Temasamordnarna arbetade kommunövergripande med att 
följa utvecklingen inom sina områden och överföra kunskap mellan de 
olika kommundelarna. Utöver dem fanns en central projektledare med 
samordnings- och helhetsansvar (ibid.). Det fanns också en ledningsgrupp 
och en projektgrupp. I ledningsgruppen ingick de tre berörda kommundels-
cheferna samt chefen för utbildningsförvaltningen och utvecklingschefen 
för Huge Bostäder AB. Kommundirektören var ledningsgruppens ordfö-
rande. Ledningsgruppen sammanträdde två gånger per kvartal. I projekt-
gruppen ingick, utöver projektledaren, processledarna och temasamordnar-
na, en verksamhetsanalytiker och kommunens näringssekreterare. Kom-
munstyrelsen hade också utsett en politisk styrgrupp i form av en central 
nämnd, Nämnden för omsorg och integration, med ett kommunalråd som 
ansvarig.  

Södertälje kommuns metoder för framtagandet och 
genomförandet av insatserna  
Det lokala utvecklingsavtalet (LUA), mellan staten och Södertälje kommun 
skrevs den 19 januari 2000. Kommunen tilldelades 28 miljoner för den 
första finansieringsperioden (juli 1999-juni 2000, Lindström 2003) och 
utvecklingsarbetet omfattade områdena, Fornhöjden, Geneta, Hovsjö och 
Ronna. Utvecklingsarbetet organiserades kring följande målområden: Höja 
sysselsättningsgraden och minska socialbidragsberoendet, stärka det svens-
ka språkets ställning bland barn och ungdomar, ge alla elever förutsättning-
ar att nå grundskolans mål, höja den vuxna befolkningens utbildningsnivå, 
förbättra livsmiljön och stärka området attraktivitet och trygghet, förbättra 
hälsoläget samt öka demokratisk delaktighet och deltagande (Lawson, 
2002). 

Före Storstadssatsningen bestod den kommunala förvaltningen av centra-
la facknämnder (sektoriella) och kommundelsnämnder (territoriella/ sektor-
sövergripande). En ny organisation infördes den 1 oktober 2000. Bild-
ningsnämnden och kommundelsnämnderna Tveta, Västertälje och Östertäl-
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je avvecklades och nya facknämnder kom till: kultur- och fritidsnämnd, 
omsorgsnämnd, social- och arbetsmarknadsnämnd samt utbildningsnämnd. 
(www.sodertalje.se/sodetal…nen/organisation/organisation.htm). Den nya 
organisationen innebar inte ett totalt avståndstagande från kommundelsre-
formen, eftersom Enhörna, Hölö/Mörkö, Järna och Vårdinge behöll sina 
kommundelsnämnder med samma kompetens som tidigare. Ändå innebar 
den en stor förändring i storstadsarbetet, eftersom den del av arbetet som 
skulle genomföras i de avvecklade kommundelarna (Tveta, Västertälje och 
Östertälje bestående av Hovsjö, Fornhöjden, Geneta och Ronna) istället 
kom att bedrivas på kommuncentral nivå. Senare blev det integrationsbe-
redningen, en parlamentariskt tillsatt styrgrupp med representanter från 
olika politiska partier, som på kommunstyrelsens uppdrag följde och be-
redde ärenden som hade med Storstadssatsningen att göra. Utöver represen-
tanter för de politiska partierna bestod integrationsberedningen av adjunge-
rade representanter från närdemokratiråden i områden. Kommunlednings-
kontoret hade det övergripande samordningsansvaret. En ledningsgrupp för 
Storstadssatsningen hade tillsatts bestående av chefer för respektive fack-
kontor, arbetsförmedlingen, sydvästra sjukhusområdet, Telgebostäder och 
kommunledningskontorets chef för samhällsutveckling. Samordningsarbe-
tet bereddes i ”storstadsgruppen” som bestod av processledarna från de 
olika områdena samt kommunledningskontorets ansvariga tjänstemän för 
information, utvärdering och övergripande samordning. Det skedde också 
en sektorsspecifik samordning med sakkunniga från fackkontoren. Varje 
stadsdel hade en processledare och en demokratiutvecklare (tidigare grann-
skapsarbetare) som arbetade lokalt. Processledarna ansvarade för den lokala 
samordningen och verkställigheten medan demokratiutvecklaren fungerade 
som en länk till närdemokratiråden.  

Hur gick man tillväga för att få fram målen? Jag vill undersöka hur arbe-
tet organiserades för att ta fram målen och uppnå dem i de fyra valda bo-
stadsområdena i Södertälje, Fornhöjden, Geneta, Hovsjö och Ronna. 

Fornhöjden 
Utvecklingsarbetet i Fornhöjden påbörjades redan i december 1995 då Ös-
tertälje kommundelsnämnd beslutade att genomföra projektet Boendecent-
rum. Projektet igångsattes senare under 1996 med syftet att utforma språk-
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verksamhet för barn i åldern 4-5 år. Två projektledare anställdes våren 
1997 med uppdraget att under åtta veckor göra en allmän probleminventer-
ing i bostadsområdet och sammanställa en rapport. Projektledarna ställde 
sedan genom enkäter, dörrknackning och öppna möten frågor till invånarna 
i bostadsområdet om vad som fungerade bra och dåligt i området, vad som 
saknades och kunde åtgärdas samt i vilken mån de kunde tänka sig att delta 
i områdets utvecklingsarbete. De aktiva föreningarna i området inventera-
des också. Totalt 16 procent av de boende framförde sina synpunkter, som 
sedermera vidarebefordrades till kommundelsnämnden (Södertälje kom-
mun, Östertälje kommundel: ”resultatrapport av inventeringen utförd bland 
de boende i Fornhöjden” av Samir Saado och Anita Bertoni, 23 augusti 
1997). 

Utvecklingsarbetet i Fornhöjden organiserades kring Boendecentrum, 
Utbildningscentrum och Familjecentrum. Boendecentrum initierades ge-
nom ett tidigare samarbete med Telgebostäder och var inriktat på att för-
bättra boendemiljön och skapa trivsel och trygghet i området. Det byggde 
på samverkan mellan bostadsföretagen och de föreningar och organisatio-
ner som var aktiva i området. Utbildningscentrum var ett samlingsnamn för 
den kommunala verksamheten inom barnomsorg och skola. För att höja 
befolkningens utbildningsnivå hade man bildat ett nätverk bestående av 
lokala ordinarie skolor, vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen. I Fa-
miljecentrum, som var inriktat på att förbättra folkhälsovården, samverkade 
landstinget, barnavårdscentralen, mödravårdscentralen, socialtjänsten och 
den öppna förskolan i ett nätverk med egna samverkansparter. Varje cent-
rum leddes av en processledare som ansvarade för samordningen av insat-
serna inom målområdet och kontakten med de boende. De tre centren koor-
dinerades genom ett Boenderåd som bestod av samtliga hyresgästförening-
ar och bostadsrättsföreningar samt skolrådet och ungdomsrådet. Det admi-
nistrerades av de tre processledarna och sammanträdde en gång i månaden 
(Södertälje kommun: ”Lokalt utvecklingsarbete i utsatta bostadsområden”: 
Samir Saado och Anita Bertoni; Södertälje kommun: Storstadssatsningen: 
Sammanfattning per mål, område och aktiviteter perioden 000711-011231, 
samt Södertälje kommun, Östertälje kommundelsnämnd, Protokoll nr 4, 17 
mars 1998). 
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Geneta 
I Västertälje kommundel, som senare tudelades i Geneta och Ronna, utar-
betades under första kvartalet 1999 två åtgärdsprogram för att genomföra 
intentionerna i storstadspropositionen. De kallades Ronnas framtid (RF) 
och Geneta i rörelse (GR).  

Programmet Geneta i rörelse sammanställdes efter samråd med samver-
kansparterna i området. Eftersom programmet omfattade fler målområden 
än de som rymdes inom Storstadssatsningen blev man tvungen att göra en 
prioritering. Idéer som inte var med på prioriteringslistan kunde genomfö-
ras senare om lämplig finansiering hittades. Prioriteringsarbetet förbereddes 
genom att representanter för föreningar, kyrkor, kommundelar etc. ombads 
presentera egna prioriteringslistor. Två prioriteringsmöten ordnades. 

Det var stor uppslutning kring att prioritera barn- och ungdomsfrågor. 
Enligt kommunens fastlagda integrationsmål skulle man också prioritera 
mötesplatser, idéer som kommer underifrån och kunde engagera flera bo-
ende, åtgärder som var inriktade på att öka de boendes inflytande och del-
aktighet, skapa förutsättningar för sysselsättning och egen försörjning eller 
de som byggde på att vidareutveckla verksamheterna som utvecklades inom 
projektet Lyftet (Geneta i rörelse, ”Åtgärdsprogram 20002, bilaga 2b, Väs-
tertälje kommundel, Storstadssatsningen i Södertälje, ”Reviderad Åtgärds-
plan”, Geneta i rörelse, juli 2000-december 2001). 

Kommundelsnämnden hade dessutom för Genetas del slagit fast att man 
skulle prioritera åtgärder som byggde på förändrings- och utvecklingsarbete 
med folkhälsoperspektiv. Här återfanns idéerna om samverkan mellan Häl-
sobutiken, Öppen Förskola, Fritidsgården, Barnavårdscentralen, Mödra-
vårdscentralen i Familjecentret och att vidareutveckla Wasaskolans hälso-
profil (ibid.). 

Områdesföreningen Geneta i rörelse bildades i december 2000 för att 
verka för utveckling, förbättring och nyskapande i närområdet. Områdesfö-
reningen skulle genom områdesrådet vara informatör, organisatör och kata-
lysator inom ramen för Storstadssatsningen. Den skulle främja samverkan 
mellan boende, föreningar och övriga organisationer i Södertälje kommun 
och aktivt verka för samförstånd mellan olika grupper och kulturer. Den 
skulle också försöka påverka opinionen genom att sprida information för att 
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öka delaktigheten (Stadgar för föreningen Geneta i Rörelse).8 Föreningens 
styrelse, som kallades Genetarådet, var partipolitiskt och religiöst obunden. 
Rådet skulle ha förslagsrätt i alla insatser som skulle komma att genomfö-
ras med de områdesinriktade medlen, och vara rådgivande gentemot för-
valtningen och kommunstyrelsen samt i alla frågor av intresse för Geneta 
och dess invånare i övrigt. Både juridiska personer, som t ex organisationer 
verksamma i Geneta, och fysiska personer som bodde i området, kunde bli 
medlemmar i föreningen. Genetarådet bestod till högst 75 procent av repre-
sentanter för medlemsorganisationerna och minst 25 procent av boende. 
Majoriteten skulle vara boende i Geneta. Rådet skulle ha minst 15 och 
högst 19 medlemmar och beslut skulle fattas med 2/3 majoritet av närva-
rande ledamöter. Rådets presidium bestod av 5 personer varav minst 3 bo-
ende. Presidiets uppgift var att förbereda ärenden inför rådets möten. Års-
mötet var föreningens högsta beslutande organ. Varje medlemsorganisation 
och varje medlem från förvaltningen hade en röst var vid årsmötet. I fram-
tiden var det tänkt att olika myndigheter först skulle höra vad områdesrådet 
tyckte innan de satte igång nya aktiviteter eller gjorde nya anpassningar i 
området (Genetarådet- ett områdesråd; Södertälje kommun, Geneta i rörel-
se, 18 oktober 2000). Ambitionen var att rådet i framtiden enbart skulle 
bestå av boende. Det påpekades att rådet inte skulle uppfattas som en liten 
kommundelsnämnd utan som ett kompetens- och kunskapsorgan med an-
svar för de områdesinriktade medlen när det gällde Storstadssatsningen, 
med beslutsrätt inom ramen för Storstadssatsningen och yttranderätt när det 
gällde övrigt utvecklingsarbete i området (ibid.). 

Hovsjö 
Insatserna inom ramen för Storstadssatsningen i Hovsjö utgjorde en fort-
sättning på en rad olika insatser som hade gjorts genom åren för att höja 
områdenas Hovsjös, Genetas och Ronnas anseende och skapa trygghet och 

                             
8. Följande föreningar och församlingar ingick i Geneta i Rörelse: Assyriska föreningen, 
Livhälsan, Lokala Hyresgästföreningen, Syrianska Aktivitetshuset, Västertälje församling, 
Syrianskortodoxa kyrkan, Telgebostäder, Markarydsbostäder, Lovi Gardiner, Geneta Fri-
tidscenter, Gårdsråd, Wasaskolan, Genetaskolan, Öppna Förskolan, Kompletterande försko-
lan: Svingelns och Skeppets förskolor. Processledaren och Demokratiutvecklaren i området 
ingår också i GenetaRådet. 
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säkerhet för de boende, bl a genom projektet Lyftet. I detta projekt satsade 
staten och Södertälje kommun medel för att främja integration, språkut-
veckling och sysselsättning.  Inom Lyftet satsades bl a på läxläsning, sys-
selsättningsprojekt, språkutveckling för vuxna, barn- och ungdomsverk-
samhet, och skapandet av ett föreningsråd (SABO: ”Lokalt utvecklingsar-
bete i fyra bostadsområden. Slutrapport från nätverket lokal utveckling för 
demokrati, delaktighet och välfärd”, september 1999). 

Bostadsföretaget Telgebostäder spelade en viktig roll i utvecklingsarbe-
tet genom att redan 1987 flytta sitt huvudkontor från centrala Södertälje till 
Hovsjö. De var först i landet med att, bl a i Hovsjö, pröva med kvartersche-
fer i syfte att flytta förvaltningen närmare hyresgästerna. Metoderna var 
dels att ta ett socialt ansvar i Hovsjö och andra stadsdelar genom att bedriva 
simskola, sommarkollo, seglarläger för hyresgästernas barn och liknande, 
dels att aktivt bidra, både ekonomiskt och med engagemang från persona-
len, till att det organiserades ett föreningsråd där områdets olika invandrar-
föreningar kunde samlas kring gemensamma aktiviteter (ibid.). Hantverks-
huset öppnades i februari 1997 och kom att bli en viktig träffpunkt i Hovsjö 
där också största delen av projektarbetet bedrevs. Verksamheten inom Lyf-
tet avslutades i juni 1999. Under hösten 1998 utarbetades ett lokalt förslag 
till åtgärdsplan för den fortsatta kommunala verksamheten, ”Åtgärdsplan 
för Hovsjö 2000-talet”, som kom att utgöra ramen för områdets arbete inom 
Storstadssatsningen. Planen var indelad i tre övergripande block skolut-
veckling, arbetsmarknads- och näringslivsutveckling, samt social utveck-
ling, vilket återspeglades i den formella organisationen för genomförandet 
av insatserna (ibid.). Nästan samtliga förslag till förändringsarbete som togs 
upp i åtgärdsplanen byggde på tidigare undersökningar genomförda av bl.a. 
Socialhögskolan och Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms Uni-
versitet, Telgebostäder, Lyftet och den pensionerade skolinspektören Bengt 
Ågren (ibid.). Hovsjö Föreningsråd bildades 1998 som ett samarbetsorgan 
för ideella föreningar i området. Det hade 12 medlemmar och inkluderade 
invandrarföreningar, hyresgästföreningar samt bostadsrättsföreningar 
(ibid.). 

Som tidigare påpekats utgjorde ”Åtgärdsplan för Hovsjö på 2000-talet” 
ramen för Storstadssatsningen i Hovsjö. Planen bestod av tre övergripande 
block, Skol- och språkutveckling, social utveckling och arbetsmarknads- 
och näringsutveckling. Varje block bildade sedan en ”dialoggrupp” med 
aktörer, intressenter och boende (ibid.). Inom skolområdet bildades föräld-
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rastyrelser och elevråd, liksom ett familjerådslag för frågor inom det sociala 
området (Södertälje kommun, Storstadssatsningen, Tveta kommundel, 
Hovsjö, ”Rapport, finansieringsperiod 1 juli 1999- juni 2000”). 

Ronna 
I Ronna togs det under våren 1999 fram ett åtgärdsprogram, ”Ronnas fram-
tid, åtgärdsprogram 2000”, som grund för Storstadssatsingen. Dokumentet 
sammanställdes i samråd med samverkansparterna i området och utgjorde 
en första inventering av idéer om förändringsarbeten i Ronna. Alla idéer 
rymdes inte inom Storstadssatsningen därför krävdes en prioritering. 

För att bereda prioriteringsarbetet involverades representanter för olika 
föreningar, kyrkor, kommundelen etc. De ombads att utforma en egen prio-
riteringslista och slutsatsen blev att barn och ungdomar skulle prioriteras. 
Idéer som inte var med på prioriteringslistan skulle kunna genomföras se-
nare om lämplig finansiering fanns. Enligt kommunens fastlagda integra-
tionsmål skulle man också prioritera mötesplatser, idéer som kom under-
ifrån och kunde engagera flera boende, åtgärder som var inriktade på att 
öka de boendes inflytande och delaktighet, skapa förutsättningar för syssel-
sättning och egen försörjning eller de som byggde på att vidareutveckla 
verksamheterna som påbörjades inom projektet Lyftet (Ronna framtid, 
Åtgärdsprogram 2000, Västertälje kommun, 15 oktober 1999). 

Kommundelsnämnden hade dessutom för Ronnas del slagit fast att man 
skulle prioritera åtgärder som byggde på idéerna som fanns kring Oasen 
som allaktivitetshus och dess aktiviteter, idéerna om skolan mitt i byn, och 
de nya aktiviteter och samverkansformer som hade skapats under de senas-
te åren inom ramen för Lyftet (ibid.). 

Områdesföreningen Ronnas framtid bildades i december 2000 för att 
främja samverkan mellan boende, föreningar, församlingar och Södertälje 
kommun (Södertälje kommun, PM (Kima George, 2001-01-11). Förening-
ens styrelse, som kallades Ronnarådet, var partipolitiskt och religiöst obun-
den. Den skulle verka för samförstånd mellan olika grupper och kulturer 
och skapa opinion för ökad delaktighet och medborgarinflytande i området. 
Det var tänkt att rådet skulle ha omfattande förslagsrätt i alla insatser som 
skulle genomföras med de områdesinriktade medlen. Rådet skulle vara 
rådgivande gentemot förvaltningen och kommunstyrelsen samt remissin-
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stans i alla frågor som var av intresse för bostadsområdet Ronna och dess 
invånare i övrigt (ibid.). Både juridiska personer, som t ex organisationer 
verksamma i området, och fysiska personer som bodde i området kunde 
vara medlemmar i föreningen. Ronnarådet skulle bestå av minst 15 och 
högst 19 medlemmar och avsåg att ha en majoritet av boende. Resten av 
platserna fördelades mellan förenings- eller församlingsrepresentanter och 
personer som genom sin verksamhet hade direkt kontakt med boende i om-
rådet (de senare hade yttranderätt men inte rösträtt) (ibid.). Det var det lo-
kala behovet som skulle styra vilka insatser som skulle startas inom ramen 
för Storstadssatsningen i Ronna (ibid.). Rådets presidium bestod av 5 per-
soner varav 3 boende. Presidiets uppgift var att tillsammans med ansvarig 
tjänsteman förbereda rådets möten. Årsmötet var föreningens högsta be-
slutande organ. Under årsmötet hade varje medlemsorganisation och varje 
boendemedlem en röst. (ibid.). 

Metoderna för att ta fram områdesinsatserna var olika även om vissa lik-
heter kunde spåras mellan paren Fornhöjden-Hovsjö och Geneta-Ronna. 
Målen man satsade på i Hovsjö togs fram genom områdesundersökningar 
(högskolor, bostadsföretag, konsulter) samt samrådsmöten (före storstads-
propositionen). I Fornhöjden inventerades problemen med hjälp av dörr-
knackning, enkäter och stormöten som genomfördes av två konsulter (före 
storstadspropositionen). I Geneta och Ronna togs åtgärdsprogrammen fram 
under samrådsmöten (1999) med representanter för föreningar, kyrkor och 
kommundelsförvaltning. Dahls kriterier för proceduriell demokrati (politisk 
jämlikhet, effektiv delaktighet, upplyst kunnande och kontroll över dagord-
ningen) kan inte anses vara uppfyllda. Man kan diskutera hur mycket av de 
boendes engagemang och problemformulering man lyckades fånga upp 
med de olika metoderna, men man kan också konstaterar att ansträngningar 
verkligen gjordes för att på olika sätt involvera invånarna i processen. Kri-
teriet om kontroll över dagordningen kan inte sägas vara uppfyllt då tjäns-
temännen och kommunen behöll privilegiet att göra de prioriteringar som 
de ansåg behövdes för att hålla insatserna inom ramen för Storstadssats-
ningen och av kommunen tidigare fattade beslut. 

Utvecklingsarbetet organiserades på liknande sätt i Fornhöjden och Hov-
sjö. Organisationen var sektorbaserad i form av nätverk mellan berörda 
intressenter (brukare och utförare). Nätverken kallades centrum (Boende-
centrum, Utbildningscentrum, Familjecentrum) i Fornhöjden och dialog-
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grupper (skol- och språkutveckling, social utveckling, arbetsmarknads- och 
näringsutveckling) i Hovsjö.  

I Fornhöjden leddes varje nätverk av en processledare som samordnade 
arbetet i målområdet och kontakterna med de boende. Ett boenderåd bestå-
ende av hyresgästföreningarna, bostadsrättsföreningarna, skolrådet, ung-
domsrådet och de tre processledarna koordinerade detta nätverksarbete. I 
Hovsjö fanns ett föreningsråd, ett samarbetsorgan för alla ideella förening-
ar, liksom en föräldrastyrelse, ett elevråd och ett familjerådslag. Det hela 
samordnades av en processledare. Arbetet i Ronna och Geneta var organi-
serat i områdesföreningar som bestod av både föreningar och enskilda bo-
ende (Ronnas framtid och Geneta i rörelse) och koordineringen skedde 
genom områdesråd.  

Summa summarum, av framställningen ovan framgår att de insatser som 
föreslogs för att bryta segregationen inte bara handlade om att förbättra de 
socioekonomiska villkoren för områdesinvånarna utan också om att decent-
ralisera beslutsfattandet. Statens krav på demokratiskt deltagande och del-
aktighet och önskan om en fortsatt kommunal demokratireform blev väl 
hörsammade. 

I regeringspropositionen står det att ”det är viktigt att kommunerna fort-
sätter att utveckla nya former för den lokala demokratiska dialogen. Nya 
verksamhetsformer i kommundelsnämnder och ett ökat inslag av brukarin-
flytande är särskilt viktigt för att stimulera det demokratiska engagemanget 
i de utsatta stadsdelarna. Även medborgarkontor kan spela en viktig roll i 
utvecklingen av den lokala demokratin, liksom lokala IT-nätverk” (Prop. 
1997/98:165:118). Denna rekommendation togs upp i en skrift ställd till 
kommunstyrelsen där man kunde läsa: ”Demokratiberedningen har vid ett 
flertal tillfällen diskuterat närdemokratirådens roll, mandat och inriktning. 
De fyra olika närdemokratiråd som idag verkar inom ramen för Storstads-
satsningen kan på sikt spela en ny roll inom den kommunala organisatio-
nen, som sträcker sig längre än det pågående arbetet med Storstadssats-
ningen” (Södertälje kommun. Kommunledningskontoret, Avdelning för 
Samhällsutveckling, PM (Jonas Frykman, 2001-06-06)).  

Problemet med ”det demokratiska underskottet” uppfattades i dessa do-
kument som ett problem med avståndet mellan beslutsfattare och dem som 
beslutet berör. I Södertälje hade man efter många idébrytningar om olika 
vägar till demokratisk förnyelse stannat vid en form som behåller den tradi-
tionella representativa demokratimodellen samtidigt som man öppnade för 
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inslag av både deltagardemokrati och deliberativ demokrati. Det fanns ett 
förslag från oktober 2001 som gick ut på att ge råden i de fyra bostadsom-
rådena en villkorad delegation med avseende på de ”fria” områdesspecifika 
medlen: Brukarinflytande enligt denna modell kunde även tillämpas på 
facknämndernas verksamhetsområden. För detta fordrades dock att insat-
serna gjordes under första halvåret 2002 och att budgetbeslutet endast om-
fattade de första sex månaderna (Kommunledningskontoret, Näringslivs-
sekretariatet, PM (Lars Sköllerfalk, 2001-10-16). 

De reformer som föreslogs var inte särskilt långtgående, utan det som ef-
terlystes var den representativa demokratins breddning och fördjupning. 
Förhållandet mellan staten och kommunen med avseende på Storstadssats-
ningen styrdes av utvecklingsavtalet. När det gällde nästa skede, förhållan-
dena mellan förvaltningen och invånarna, kraven på underifrån-perspektiv 
samt samverkan med länsarbetsnämnd och försäkringskassa, valde man 
”brukarinflytande” för att utveckla den lokala demokratin och ”samverkan” 
som en strategi för att förnya förvaltningen.  

Förslaget om villkorad delegation till de olika områdesråden med be-
slutande och genomförande funktioner kunde ses som en öppning mot del-
tagardemokrati, ett försök att skapa ett ”socialt kapital”, mötesplatser, fora 
för socialt engagemang och politisk diskussion och skolning. Alla fem av 
Rothsteins uppställda modeller för legitimitet i genomförandeprocessen kan 
sägas ha ingått i kommunens strategi för att genomföra Storstadssatsningen. 
Att kommunen behöll kontroll över dagordningen kan sägas vara grundat 
på en tillämpning av de tre modellerna, (legala byråkratiska modellen, pro-
fessionella modellen och politikerorienterad modellen) för legitimering av 
genomförandet. Förslaget om villkorad delegation till Boenderådet i Forn-
höjden kan sägas vara grundat på den korporativa modellen eftersom rådet 
bildades av representanter för hyresgäst- och bostadsrättsföreningarna i 
området, och förslaget om villkorad delegation till Boenderåden i Hovsjö, 
Geneta och Ronna kunde anses vara grundat på den brukarorienterade 
modellen.   

Sammanfattning av de olika kommunernas metod för framtagande och 
genomförande av insatserna: 
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Tab.5:1 Sammanställning över de metoder som kommunerna använde för framta-
gande och genomförande av insatserna 

 Initiering/framtagande  
av insatser 

Genomförande av  
insatser 

Stockholms stad Kommunala tjänstemän Kommunal regi 
 Kontakt med externa aktörer 

(dialog med boende på öppna 
möten, remissförfarande, sök-
konferens) 

Anlitande av externa 
aktörer (frivilliga organi-
sationer) 

Haninge kommun Kommunala tjänstemän Kommunal regi 
 Kontakt med externa aktörer 

(framtidsverkstad, remissom-
gång, boendeundersökning) 

Anlitande av externa 
aktörer 
(frivilliga organisationer) 

Huddinge kommun Kommunala tjänstemän Kommunal regi  
 Kontakt med externa aktörer 

(boendeundersökning, dialog 
med föreningslivet, framtids-
verkstäder) 

Anlitande av externa 
aktörer 

Södertälje kommun Kommunala tjänstemän Kommunal regi  
 Kontakt med externa aktörer 

(boendeundersökning, dörr-
knackning, öppna möten, dialog 
med föreningar, bildande av 
områdesråd) 

Anlitande av externa 
aktörer 
(bildande av områdesråd) 

   

Varför blev det som det blev? 
Om val av den legala byråkratiska modellen som strategi för 
genomförande av storstadspolitiken 
Regeringens val av målstyrning, samordning och samfinansiering som stra-
tegier för att genomföra storstadspolitiken lämnade utrymme för olika loka-
la tolkningar. Grundprincipen var att kommunen skulle behålla initiativsrätt 
och tolkningsföreträde samt förmågan att genomföra de beslut som fatta-
des. Varken i Stockholm eller i de andra studerade kommunerna, Haninge, 
Huddinge och Södertälje fanns det någon större entusiasm för att involvera 
de boende i utvecklingsarbetet. Merparten av arbetet genomfördes inom 
ramen för den traditionella kommunala verksamheten och i vissa fall anli-
tades olika frivilliga föreningar. Det gällde då att slå vakt om det weberska 
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idealet (den legala byråkratiska modellen) genom att hävda gällande regler 
och lagar som grunder för genomförandeprocessens legitimitet. 

Efter denna beskrivning av demokratiutvecklingen och förvaltningsför-
nyelsen i teori och i praktik kommer de olika försöken att mobilisera de 
lokala samhällena att stå i fokus i nästa avsnitt. 
 



 



 93 

6. Lokala mobiliseringsförsök i 
storstadssatsningens områden 

Som tidigare påpekats betonade storstadspropositionen vikten av att koppla 
invånarna i storstadssatsningens områden till insatsernas målformulering 
och genomförande. Men eftersom ingen vägledning getts om hur denna 
koppling skulle gå till, valde de berörda kommunerna olika metoder för att 
mobilisera de lokala samhällena. Här är ett axplock av de olika försöken. 
Jag kommer att i tur och ordning behandla sökkonferensen i Tensta, fram-
tidsverkstäderna i Vårby gård och inrättandet av boenderåd i Södertälje. Jag 
kommer att hänvisa till de olika demokratiteorierna, deliberativ praktik och 
legitimitetsgrunderna i framställningen när detta aktualiseras.  

Sökkonferensen i Tensta 
En sökkonferens (future search conference) om Tenstas framtid, Tensta på 
2000-talet, organiserades i Tensta den 21-23 januari 2000 under ledning av 
en konsult. Den genomfördes som en insats inom ramen för målområdet 
demokratisk delaktighet (Södertörns högskolas dokumentation för uppfölj-
ning och utvärdering av Storstadssatsningen, Tensta, Sirpa Rydh).  Idén 
föddes när styrgruppen för Storstadssatsningen ville kalla till möte för för-
djupning av demokratifrågorna. Tanken var att bjuda in de människor som 
bodde i området till en dialog med tjänstemännen där alla skulle represente-
ra sig själva och lämna bidrag till formuleringen av en gemensam framtid. 
Grundläggande för metoden är att ett genomsnitt av många intressenter 
deltar på en jämlik basis, att diskussionsperspektivet är både historiskt och 
globalt och att dialogen används som verktyg (ibid.). Ett flertal grupper 
deltog i konferensen. Varje grupp skulle ha ca tio deltagare, 60 procent 
skulle vara kvinnor och hänsyn till ålder skulle tas. Deltagarnas antal upp-
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gick till 85 personer. De var företagare, politiker, ungdomar, boende som 
bott minst 15 år i området, arbetslösa, tjänstemän, fastighetsägare, religiösa 
företrädare, föreningsaktiva samt föräldrar. 

Konferensens mål var att ”utöka kunskaperna om de enskilda deltagarnas 
utgångspunkter och prioriteringar, skapa tilltro och lära känna varandra 
samt att formulera gemensamma utgångspunkter och ge var och en möjlig-
het att se hur man kunde bidra”(ibid.).  

De verksamhetsansvariga ansåg att konferensens deltagarsammansätt-
ning var viktig både ur representativitets- och legitimitetssynpunkt. Svårig-
heterna var, att förberedelserna tog lång tid, att det var svårt hålla deltagar-
na kvar under helgen, att hålla isär personligt ansvar, yrkesroller och civila 
roller. Konferensens fokus upplevdes som allt för brett. Det gjordes ingen 
boendeundersökning men enligt verksamhetsansvariga var deltagarna nöjda 
med konferensen ”då den gav möjlighet för de boende i området att disku-
tera med ’makthavarna’ på en jämbördig nivå”(ibid.). 

Sökkonferensen uppfyllde Gutmann och Thompsons fyra kriterier för 
upprättande av deliberativ demokrati, nämligen att stärka det kollektiva 
beslutets legitimitet, uppmuntra deltagarnas omfattning av helhetens per-
spektiv, utveckla ömsesidigt hänsynstagande till beslutsfattandet, samt rätta 
till tidigare misstag. Den uppfyllde också Fishkins kriterier för ”deliberati-
ve polls” (deliberativ opinionsundersökning) av samma anledning som 
ovan. 

Initiativet till sökkonferensen var lovvärt ur deltagardemokratisk syn-
punkt. Det gav möjlighet till samtal mellan medborgarna, tjänstemännen 
och politikerna, och konferensen fungerade som en allmän ”brainstorming” 
för probleminventering innan avgörande beslut som berörde den gemen-
samma framtiden skulle fattas. Den gav tillfälle för framställning och dis-
kussion av idéer och visioner på en fri och jämlik basis. Argument och 
motargument gavs möjlighet att prövas i en anda utan vare sig av dominium 
eller imperium9. Dahls kriterier för proceduriell demokrati: politisk jämlik-
het, effektiv delaktighet, upplyst kunnande och kontroll över dagordningen 
(Hansson & Hermansson, 1994, Dahl, 1997) kan anses vara uppfyllda ef-
tersom ”agendabegränsningarna” var få. De enda kraven var att diskussio-
nerna skulle ha ett globalt och historiskt perspektiv. Representativitetspro-
blemet (inklusionsproblemet) löstes också på ett smidigt sätt. Här finns det 
                             
9 Förtryck uppifrån (imperium), underifrån (dominium). 
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ingen patentlösning. Representationsproblemet kan, som jag ser det, inte 
lösas definitionsmässigt, det bör prövas från fall till fall, ”learning by do-
ing” med andra ord. En brist som man kan peka på här är att konferensen 
inte fick någon uppföljning. Det hade varit intressant att berätta för dessa 
historiska deltagare vad det blev av den överenskomna politiken. Hur blev 
det? Vad ska nu göras? Sådana frågor skulle ha varit intressanta för delta-
garna att få svar på. Med andra ord blev sökkonferensen ingen riktig fram-
tidsverkstad, enligt Denvall och Salonens modell. 

I december 2001 beviljade regeringen de i storstadssatsningens delta-
gande kommunerna medel för att genomföra framtidsvisioner om den fort-
satta områdesutvecklingen med de boende (Urban, 2005:158). 

Efter olika experiment tycks man i Huddinge ha fastnat för en flitig an-
vändning av framtidsverkstäder för att fånga in medborgarnas och andra 
aktörers preferenser och önskemål och således mobilisera stöd för utveck-
lingsarbetet. Erfarenheterna från strategin att föra en dialog med de boende 
på stormöten hade inte fungerat. Anslutningen hade varit alltför tunn och 
kommunens tjänstemän drog slutsatsen att istället föra dialogen med de 
boende i anslutning till de tjänster som direkt berörde dem. Ett försök hade 
också gjorts för att starta ett föreningsråd men det misslyckades då man inte 
lyckades sätta upp en styrelse (Huddinge kommun, Storstadssatsningen, 
oktoberrapport 2003). I samband med den nyvunna insikten organiserades 
ett flertal aktiviteter med boende/brukare och olika framtidsverkstäder or-
ganiserades såväl i Vårby gård och Flemingsberg som i Västra Skogås. Jag 
kommer endast att behandla två framtidsverkstäder i Vårby gård. Den ena 
hölls med kommunens tjänstemän, den andra med de boende. 

Framtidsverkstaden för personalen i Vårby 23 oktober 
2003  
En framtidsverkstad organiserades i Vårby Gård under en dag i oktober 
2003 med deltagande av 16 personer för att ”stärka den samverkan som 
fanns mellan de kommunala verksamheterna i området” (Dokumentation 
från framtidsverkstaden den 23 oktober 2003).  

Temat var ”Hur samarbetar vi för de ungas bästa i Vårby?”. Syftet var 
att personal som arbetade med barn, ungdomar inom förskola, skola, fri-



 96 

tidsverksamhet och socialtjänsten skulle sätta sig ner och tillsammans re-
flektera över förekommande svårigheter och glädjeämnen i uppförandet av 
sin verksamhet samt möjligheter till samverkan sinsemellan.  

Arbetet omformades som en framtidsverkstad och uppdelades i tre faser: 
en kritisk fas, en utopisk fas och en handlingsfas som sedan skulle utmynna 
i en handlingsplan. Verkstaden leddes av en extern konsult från Verdandi 
(Dokumentation från framtidsverkstaden den 23 oktober 2003).  

Framtidsverkstadens ledare sammanfattade10 deltagarnas problembild:  

Det finns en negativ bild av Vårby där människor lever i utanförskap i en 
ful miljö, saknar förmåga att ta ”makt” och eget ansvar som förälder. Många 
upplever vanmakt som leder till att man skyller på andra och saknar förtro-
ende för andra medarbetare. Vi ser hinder för samverkan och ger dålig 
feedback mellan förvaltningarna. Avsaknad av vision och tydliga mål för 
samverkan gör att vi inte ser vinster som kan nås genom samverkan. Be-
slutsfattare ’lyssnar inte’ på Vårbys behov. De tänker ekonomiskt kortsiktigt 
med hjälp av ’nyckeltalsstalinismen’. Vid sidan om andra problem leder 
detta också till personalbrist. (Dokumentation från framtidsverkstaden den 
23 oktober 2003) 

Drömbilden (visionen) formulerades av framtidsverkstadens ledare så här:  

Alla förvaltningar arbetar utifrån en gemensam människosyn där vi har god 
personkännedom och länkar/nätverk mellan varandra. Vi arbetar också med 
ett långsiktigt socioekonomiskt tänkande där vi regelbundet granskar vår 
egen verksamhet med hjälp av lagstiftningen. Vi har demokratiträning från 
tidig ålder som gör såväl unga som gamla aktiva i politiken. Beslutsfattare 
är medvetna om Vårbys behov och underhåller området för att det ska förbli 
attraktivt. Vi har en tydlig vision för vårt samarbete med mål och arbetspla-
ner där alla samverkansparter är identifierade. (Dokumentation från fram-
tidsverkstaden den 23 oktober 2003)  

I handlingsplanerna nämndes en önskan att se en tydlig koppling mellan 
människosyn och spelregler, nätverksbygge, upprätthållande av långtids-
perspektiv och rättstat, demokrati-, jämställdhets- och jämlikhetsplaner, 

                             
10 Verkstadens deltagare fick ta ställning till olika påståenden om samverkan i kommunen 
och det är de högst rankade påståendena som utgör innehållet i framtidsverkstadens ledares 
sammanfattning. Samtliga deltagare instämde i denna formulering (Dokumentation från 
framtidsverkstaden den 23 oktober 2003).  
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samverkan med demokratiforum, utveckling av föreningslivet för ungdom, 
kvinnor, skolan och pensionärer, utbyggnad av centrum, parker, tvärbanan, 
ungdomens hus och allaktivitetshus, integrering av äldreboende, ungdoms-
bostäder, brygga vid Vårbybadet, rekrytering av fältassistenter samt att 
flera vuxna skulle vara ute i området (Dokumentation från framtidsverksta-
den den 23 oktober 2003) 

Vad blev verkstadens resultat? 
Som tidigare nämnts delades Framtidsverkstaden den 23 oktober 2003 in i 
tre faser. En kritisk, en utopisk och en handlingsfas. Inget nämndes dock 
om förberedelserna, eller förankringsfasen, vilka är två viktiga inslag i den 
ideala framtidsverkstaden enligt Denvall och Salonens modell. En hand-
lingsplan uppställdes men ingenting sades om uppföljningen. Det konkreta 
resultatet av verkstadens var att deltagarna kunde enas om en gemensam 
problemformulering och en framtidsvision och därmed kunde skissa en 
verksamhetsinriktning eller handlingsplan. Ett sammanhang hittades, som 
band samman de värden som anses vara värda att sträva efter (visionen), 
problemformulering (det aktuella läget, samverkan problemen) och hand-
lingsplanen, det vill säga vad som skulle göras för att visionen skulle för-
verkligas och problemen undanröjas. Detta var det primära syftet för fram-
tidsverkstaden och detta syfte uppnåddes. 

Framtidsverkstaden uppfyllde inte Gutmann och Thompsons fyra kriteri-
er för upprättande av deliberativ demokrati nämligen att stärka det kollekti-
va beslutets legitimitet, uppmuntra deltagarnas omfattning av helhetens 
perspektiv, utveckla ömsesidigt hänsynstagande till beslutsfattande och 
rätta till tidigare misstag. Enighet om problemformuleringen, visionen och 
handlingsplanen hade kunnat uppnås men detta var mer en produkt av på-
bud än självständiga överläggningar. Deltagarna fick ta ställning till olika 
påståenden och formulerade således inte sina tankar och ställningstagande i 
egna ord (Urban, 2005:163). Övningarna var mer att jämföra med attityd-
undersökningar än rationella deliberativa förvaltningspolitiska samtal mel-
lan jämlikar. 

Framtidsverkstaden uppfyllde inte heller Fishkin’s kriterier för ”delibera-
tive polls” (deliberativ opinionsundersökning) av samma anledning som 
ovan samt på grund av att arbetet bara varade några timmar (Dokumenta-
tion från framtidsverkstaden den 23 oktober 2003). Deltagarna represente-
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rade endast personal och inte andra från det lokala samhället. Deltagarna 
kan därför inte anses ha varit ett representativt urval av samhället. Ett om-
råde där ”deliberative polls” används är i sammanhang där brottsutövare 
och brottsoffer möts för att tala om brottets mångsidiga perspektiv i syfte 
att uppnå ömsesidig förståelse för varandras synpunkter och upplevelser. I 
Vårby möttes personalen utan brukarnas närvaro varför såväl problem som 
lösningar kan anses ha varit ensidigt formulerade. 

Framtidsverkstaden i Vårby 26 oktober 2003, för 
boende 
En annan framtidsverkstad organiserades under en dag i oktober 2003 i 
Vårby Gård för att stärka boende delaktigheten i området. Temat var De 
boendes delaktighet i Vårbys utveckling. 25 personer deltog. Deltagarna var 
föreningsrepresentanter, politiker och tjänstemän. 

Arbetet leddes av samma konsult som på tjänstemannaverkstaden (från 
Verdandi) och delades också upp i tre faser, en kritisk fas, en utopisk fas 
och en handlingsfas, som sedan skulle utmynna i en handlingsplan. På 
grund av tidsbrist genomfördes endast fas 1 och 2 (Dokumentation från 
framtidsscenariot i Vårby gård den 26 oktober 2003).  

Deltagarnas problembild sammanfattades av framtidsverkstadens ledare 
så här:11  

Många av oss i Vårby är resurssvaga. Vi saknar goda språkkunskaper och vi 
känner inte till de demokratiska processer som finns. Ibland vet vi inte ens 
om att vi får ha inflytande. Vi upplevs/uppfattas som problem uppifrån och 
utsätts för en nedlåtande syn från många, såväl inom som utom kommunen. 
Det är dåligt med information och samordning inom kommunen. Det brister 
också i information om det som är bra och resultat från olika pro-
jekt/insatser. Unga ser inte sig själva i något sammanhang och vi upplever 
alla en otrygghet där vi vuxna har svårt att klara vår föräldraroll. De geogra-
fiska avstånden inom kommunen är till hinder för inflytande. Vi känner oss 
bortglömda i Vårby. Vi saknar goda mötesplatser och har en stark segrega-

                             
11 Verkstadens deltagare fick ta ställning till olika påståenden om ”upplevda hinder i sam-
verkan” men fick rangordna sina synpunkter, och det är de högst rankade påståendena som 
utgör innehållet i framtidsverkstadens ledares sammanfattning (Dokumentation från frram-
tidsscenario i Vårby gård den 26 oktober 2003).  
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tion i boendet samtidigt som vi ibland har svårt att acceptera alla de olika 
grupper som bor i området. En bra krishantering saknas inom kommunen. 
(Dokumentation från framtidsscenariot i Vårby gård den 26 oktober 2003) 

Vad blev verkstadens resultat? 
Framtidsverkstaden den 26 oktober 2003 indelades alltså i tre faser. En 
kritisk, en utopisk och en handlingsfas. Inget nämndes om förberedelserna 
och förankringsfasen, två viktiga inslag i den ideala framtidsverkstaden 
enligt Denvall och Salonens modell. En handlingsplan kunde inte uppstäl-
las på grund av tidsbrist och därmed var ingen uppföljning att vänta. Det 
konkreta resultatet av verkstaden var att deltagarna kunde enas om en 
gemensam problemformulering. Någon framtidsvision målades dock inte 
upp och inte heller en verksamhetsinriktning eller handlingsplan. Framtids-
verkstadens primära mål, ”att stärka boendes delaktighet i området” kan 
därmed inte anses uppnått. 

Framtidsverkstaden uppfyllde inte Gutmann och Thompsons fyra kriteri-
er för upprättande av deliberativ demokrati, nämligen att stärka det kollek-
tiva beslutets legitimitet, uppmuntra deltagarnas omfattning av helhetens 
perspektiv, utveckla ömsesidigt hänsynstagande till beslutsfattande och 
rätta till tidigare misstag. Enighet kunde uppnås om problemformuleringen, 
men vision och handlingsplan saknades och problemformuleringen var mer 
en produkt av påbud än av självständiga överläggningar. Deltagarna fick ta 
ställning till olika påståenden och formulerade således inte sina tankar och 
ställningstagande i egna ord (Urban, 2005:163). Övningarna var mer att 
jämföra med attitydundersökningar än rationella deliberativa förvaltnings-
politiska samtal mellan jämlikar. 

Framtidsverkstaden uppfyllde inte heller Fishkin’s kriterier för ”delibera-
tive polls”, av samma anledning som ovan samt på grund av att arbetet bara 
varade några timmar (Dokumentation från framtidsverkstaden den 26 okto-
ber 2003). Deltagarna representerade olika delar av det lokala samhället 
(föreningar, tjänstemän och politiker) men deras sociala representativitet 
kan ifrågasättas då deltagarna kom på tjänstemännens inbjudan. Deltagarna 
kan inte anses vara ett representativt urval av samhället.  
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Inrättande av Boenderåd i Geneta, Hovsjö och Ronna 
Vid inrättandet av de första närdemokratiråden år 2000 rådde vissa oklarhe-
ter i fråga om rådens roll, mandat och inriktning. Kritiken gällde framför 
allt deras representativitet. För att lösa det problemet arrangerades val till 
boenderåden i Hovsjö, Geneta och Ronna den 22-28 april 2002. Inget val 
organiserades i Fornhöjden, då dess råd ansågs uppfylla representativitets-
kravet eftersom det bestod av representanter från de lokala hyresgäst- och 
bostadsrättsföreningarna (Södertälje kommun, Rapport Steg 2W 7-11 
(11/2-17/3), Kima George; Lawson, 2002:72). 

Valet föregicks av en informationskampanj i mars och en nominerings-
period 4-17 mars.  

103 personer nominerades för samtliga områden. Av dem valdes 9 som 
ordinarie ledamöter och 9 som ersättare i Hovsjö och Ronna, medan Geneta 
erhöll 9 ordinarie och 8 ersättare.  

Röstlängden innehöll endast personer som var minst 16 år vid röstnings-
tillfället och boende i områdena. Röstning genom ombud tilläts. Valhanter-
ingen var offentlig och både nedläggandet av röster i valurnorna och röst-
räkningen ägde rum inför notarius publicus. Rådet kom att formellt utses av 
kommunstyrelsen i maj 2002. Rådens mandatperiod var på ett år och deras 
uppgift var:  

• att representera övriga boende inom det geografiska bostadsområ-
det 

• att i samverkan med andra aktörer i bostadsområdet verka för en 
positiv utveckling 

Deras befogenheter var 

• förslagsrätt till kommunstyrelse och facknämnder inom ramen för 
storstadssatsningen 

• beslutanderätt över ”trygghets- och trivselfonden” tillsammans 
med processledaren genom den villkorade delegationen 

• rådgivande mandat för andra insatser som berör bostadsområdet 
inom storstadssatsningen 

• remissinstans för alla områdesspecifika ärenden i kommunstyrelse 
och facknämnder. 
(Södertälje kommun, Lathund: ”Val till boenderåd” inom Storstadssatsningen, 
2002). 
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Valdeltagandet var 10 procent i Hovsjö och 9 procent i Geneta respektive 
Ronna. Valdeltagandet motsvarade processledarnas eget uppsatta mål, 10 
procent, och jämfört med tidigare val av liknande karaktär, som val till 
Geneta-rådet och Ronna-rådet år 2000, där mindre än 30 personer deltog 
kan man säga att det skedde en viss boendemobilisering för valet till de nya 
boenderåden (Lawson, 2002).  

Tab. 6:1 Valdeltagande för att sätta upp områdesråden i Södertäljes kommun 
Ort Antal röstberättigade Antal röstande 
Hovsjö 3787 377 (10%) 
Geneta 3521 311 (9%) 
Ronna 4966 427 (9%) 

Källa: Södertälje kommun: Lathund: Val till boenderåd inom Storstadssatsningen, 2002. 

Ledamöterna och ersättarna i råden utsågs av kommunstyrelsen för en 
mandatperiod om ett år vilken kom att förlängas med ytterligare ett år (Sö-
dertälje kommun. Kommunledningskontoret, Arbetsordning/reglemente för 
boenderåd inom Storstadsstasningen. Bilaga A reviderad 27 december 
2001; se också Anna Karlsson, 2003:33). 

Boenderåden fick aldrig någon större chans att uppfylla sitt uppdrag på 
grund av flertalet av kommunens facknämnders ovilja att blanda in dem i 
beslutsprocessen. Råden fick enbart yttra sig om beslut rörande utdelning 
av trygghet och trivselspengarna där tjänstemännen fortfarande hade en 
villkorad delegation, dvs att i fall av oenighet fattar kommunen det avgö-
rande beslutet (Karlsson, 2003:36-37). Inför de dämpade kommunala ambi-
tionerna ökade missnöjet bland rådens medlemmar, flera hoppade av och 
boende uteblev från mötena. Råden avskaffades sedermera när Södertälje 
kommunfullmäktige beslöt att avbryta processledarnas delegation från och 
med 31 december 2003 och avsluta rådens mandat från och med 30 juni 
2004 (Lindholm, 2005:22). 

Summa summarum, kommunernas mål i såväl Stockholm, Huddinge, 
Södertälje som Haninge var att föra en dialog med de boende om vad som 
är viktigt för respektive områdesutveckling samt utveckla former för demo-
krati och lokal samverkan i ett områdesperspektiv. Den form av dialog som 
man då kom att stanna för var så kallade framtidsverkstäder i Huddinge, 
sökkonferenser i Stockholm och uppsättningen av boenderåd i Södertälje.  
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I det ideala fallet är framtidsverkstaden en metod för att få fram idéer 
och förverkliga dem. För att förena lust och skapande på ett demokratiskt 
och handlingsinriktat sätt innehåller framtidsverkstäderna ett flertal steg: en 
förberedelse-, en kritisk, en fantasi-, en förankrings- och en handlings- och 
uppföljningsfas (Denvall & Salonen, ibid.).  

I de fall som här studerades hade deltagarna i tjänstemannaverkstaden i 
Vårby, alla tjänstemän, haft möjlighet att förbereda den kommande verk-
staden. I de andra fallen anförtroddes förberedelseuppgifterna till de kom-
munala tjänstemännen under ledning av externa konsulter. Deltagarnas 
fantasi, erfarenhet och upplevelse av problem (utom i tjänstemannaverksta-
den) kom således inte till användning. Såväl storstadssatsningens allmänna 
mål som områdesutvecklingens formulerades antingen i regeringskansliet 
eller i den kommunala borgen. Deltagarna och här i första hand de boende 
fick finna sig i att andra formulerade problemen å deras vägnar.  

Den kritiska fasen genomfördes endast i två fall, i tjänstemannaverksta-
den och i boendeverkstaden i Vårby gård. Där fick deltagarna möjlighet att 
själva formulera problemen med samverkan så som de själva upplevde 
dem.  

Fantasifasen genomfördes i samtliga fall även om ”fritänkandet” gällde 
mest vid tjänstemannaverkstaden. I de andra fallen, boende i Vårby gård 
och sökkonferensen i Tensta, fick deltagarna hålla sig till de ramar som de 
tillgängliga resurserna tillät.  

Förankringsfasen genomfördes vid alla tillfällen då deltagarna fick in-
formation och ibland diskuterades aspekter av de utvecklingsarbeten som 
pågick i deras område.  

Uppföljningsfasen genomfördes varken i boendeverkstaden i Vårby gård 
dit man inte nådde på grund av tidsbrist eller i sökkonferensen i Stockholm. 

Som deliberation (eller deliberative opinion polls) var representativiteten 
i de olika fallen inte alltid tillfredsställande, utom vid tjänstemannaverksta-
den i Vårby gård, där samtalet var mellan jämlikar, och sökkonferensen i 
Stockholm, där deltagarna hade olika förutsättningar. Alla deltog inte i 
mötesförberedelserna, alla hade inte möjlighet att utforma vare sig en hand-
lings- eller uppföljningsplan. Sammankomsterna gav inte tillräckliga möj-
ligheter för rationella deliberativa samtal för ett ömsesidigt givande och 
tagande.  

Framtidsverkstäderna, så som de utformades och genomfördes i Hud-
dinges tre utvecklingsområden, skiljer sig inte särskilt mycket från liknande 
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sammankomster hållna inom ramen för Storstadssatsningen (Lawson, 2002, 
2003, 2004). Boendedelaktighet i den kommunala beslutsprocessen var inte 
alltid lätt att organisera. Dels för att, som en kritik mot den deliberativa 
demokratin vill göra gällande, människorna ”inte vill delta” (Gilljam & 
Hermansson, 2003; Lawson 2003), dels för att tjänstemännen inte vill släp-
pa sin makt ifrån sig med argumentet att de företrädde en viss professiona-
lism och expertis (Lawson, 2003; Urban, 2005). De gånger som de boende 
fick vara med, liksom i de framtidsverkstäder som här studerades, var de 
koopterade av tjänstemännen (inte slumpmässigt urvalda) för att bli infor-
merade om de beslut som fattades eller skulle fattas. De boende bjöds in till 
dessa tillställningar för att höra (informeras) och höras (ge uttryck för sina 
idéer om framtiden) men beslutet om vem som fick vara med eller vilka 
beslut som skulle fattas samt beslutens genomförande eller handlingsinrikt-
ningar och liknande förblev i händerna på tjänstemännen (Lawson, 2003, 
2004; Urban, 2005; SOU 2005:112). Dessa skeenden hade de boende inte 
kontroll över. Som Sherry Arnstein så kraftfullt uttrycker det: ”the idea of 
citizen participation is a little like eating spinach, no one is against it in 
principle because it is good for you” (Arnstein, 2003). På de två lägsta 
trapporna av Arnsteins deltagandestege (“participation ladder”) finns två 
aktiviteter som hon klassificerar som ”icke-deltagande ( “nonparticipa-
tion”). Dessa aktiviteter benämner hon “manipulation” och “terapi” för att 
meningen med dessa aktiviteter inte är att bereda möjlighet för människor 
att delta i planeringen eller genomförandet av program, utan att ge maktha-
varna tillfälle att ”utbilda” eller ”behandla” deltagarna. De studerade fram-
tidsverkstäderna hade en högre ambition än att bara ”utbilda” och utsätta 
deltagarna för ”behandling”. Deras syfte var att utveckla en ”gemensam 
bild” av områdena samt att få till stånd ”medskapande mellan medborgare, 
myndigheter och företag” (Protokoll: Noteringar förda vid möte i arbets-
grupp”Marknadsföring & Kommunikation” vid Flemingsbergs Stratergifo-
rum den 13 juni 2002. Huddinge kommun, områdesplan för Skogås, 2005.) 

Även om Framtidsverkstädernas syfte och agenda hade bestämts i förväg 
av tjänstemännen, anser jag att de kan klassificeras som ”tokenism” (”sym-
bolic actions”), dvs de befann sig på nivå tre (information) och fyra (kon-
sultation) på Arnsteins deltagandestege (se figur 6.1 nedan). Framtidsverk-
städerna gav möjlighet för deltagarna att höra och bli hörda (”to hear and to 
have a voice”), en situation som Arnstein klassificerar som symboliskt 
handlande eftersom deltagarna inte hade någon möjlighet att se till att deras 
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idéer och önskemål blev genomförda. Här skulle man med Arsteins ord 
säga att framtidsverkstädernas deltagare ”lacked the power to ensure that 
their views would be heeded by the powerful….there is no muscle, hence 
no assurance of changing the status quo” (Arnstein, ibid.).  

Nivåerna 6 (partnerskap), 7 (delegerad makt) och 8 (medborgarkontroll) 
utgör, enligt Sherry Arnstein, reella medborgardeltagande. I partnerskap har 
medborgarna möjlighet att ge sig in i förhandlingar med makthavarna. Vid 
delegerad makt och medborgarkontroll kan en medborgarmajoritet räcka 
för att fatta beslut. Nivåerna 3 (information), 4 (konsultation) och 5 (placa-
tion: blidka) kallar hon för tokenism eller symboliskt handlande. De ger 
möjlighet till folk (boende, medborgare) att höra (lyssna) och blir hörda 
(lyssnade) utan att för den skull vara försäkrade att deras syn och uppfatt-
ningar kommer att anammas av makthavarna. Makthavarna är inte bundna 
att följa folks råd helt enkelt. I de här fallen sker en viss kommunikation 
(dubbelsidigt), men kommunikationens utgång inte är bindande för makt-
havarna. Medborgarna saknar i de fallen maktmedel för att se till att deras 
preferenser förverkligas. När det gäller fallet placation (blidkande), kan 
medborgarnas preferenser vara rådgivande, men inte bindande, för det 
kommande beslutet. Aktiviteterna på de nivåerna 1 och 2 klassificerar Ar-
stein som icke-deltagande. Hon kallar dem för manipulation respektive 
terapi för att makthavarnas mål på de stadierna inte är att bereda möjlighet 
åt folk att delta i åtgärdernas planering eller genomförande, utan avsikten 
här är för makthavarna att förbereda folk (i preventivt syfte) för kommande 
(svåra) besluts innebörd och konsekvenser. Det råder här ett asymmetriskt 
förhållande mellan folket och makthavarna. 
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Figur 6.1 Ladder of citizen participation 
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Källa: Sherry Arnstein (2003: 247). 
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Varför blev resultatet av den lokala mobiliseringen 
som det blev? 
Flertalet av de utredningar om demokratiutveckling och förvaltningsförny-
else som genomfördes under 90-talet och framåt underströk vikten av att 
öppna den politiska beslutsarena för att inkludera de människor som beslu-
ten berörde (Prop. 1997/98:165; SOU 2001:48; SOU 2000:1). En allmän 
slutsats som har dragits från dessa utredningarnas rekommendationer är den 
att en strategi som inte innebar en aktivering av medborgarskapet har nått 
vägs ände. Nu skulle det bli, sades det, en tillämpning av deltagande demo-
krati med deliberativa kvaliteter (SOU 2000:1). Men studier om de olika 
demokrativerkstäderna som genomfördes i samband med utvecklingsarbe-
tet i de så kallade utsatta områdena i Stockholms stad (Lawson, 2003), Sö-
dertälje kommun (Lawson, 2002; Karlsson, 2003; Lindholm, 2005) och 
Huddinge kommun (Lawson, 2002; Urban, 2003) visade att steget från ord 
till handling förblev tungt. Tjänstemännens strävan att behålla monopolet 
över problemformuleringen underlättade inte mobiliseringen av den lokala 
befolkningen. De tyckte att de inte har tid att delta på meningslösa sam-
mankomster.  

Låt oss nu gå vidare och titta på en annan form av politiskt deltagande, 
närmare bestämt deltagandet i kommunalvalen 2002 i de olika utvecklings-
områdena.  
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7. Deltagande i kommunvalen 2002 i 
storstadssatsningens områden 

Tidigare forskning om invandrarnas valdeltagande och 
dess förutsättningar 
Enligt valforskningen samvarierar valdeltagandet med socioekonomiska 
resurser (främst inkomst, utbildning och yrke). Ju högre man ligger på des-
sa skalor, desto högre benägenhet att delta i val.  Individuellt välstånd kor-
relerar med andra ord med politiskt deltagande. Eventuella socioekonomis-
ka brister kan dock kompenseras med större deltagande i olika gemenska-
per (ekonomisk, etnisk, religiös, etc.) (Verba et al, 1978; Strömblad, 2003). 

Undersökningar visar också att kvinnor röstar i högre grad än män, me-
delålders oftare än unga, gifta oftare än ogifta och bofasta oftare än nyin-
flyttade (Integrationsverkets Rapportserie 2000:14, del 1). Personer med 
invandrarbakgrund anses vara överrepresenterade i statistiken över personer 
med de egenskaper som förknippas med lågt valdeltagande. De är ofta 
unga, ogifta, mindre föreningsaktiva, relativt lågutbildade, nyinflyttade, 
arbetslösa, låginkomsttagare, etc. (ibid.). Att bo i så kallade socialt och 
ekonomiskt utsatta områden i förening med osäkerheten om framtiden 
(stannar i Sverige/stannar ej) kan vara, anses det, ett hinder för politisk 
aktivitet och engagemang i svensk politik. Graden av integration har också 
presenterats som en möjlig förklaring till varför vissa invandrare röstar och 
andra inte (ibid.). En dansk undersökning har också visat att koncentratio-
nen i vissa områden av invandrare med samma etniska bakgrund påverkar 
valdeltagandet (ibid.), självtilltron och förmågan att överklaga i positiv 
riktning. Förhållandet tycks vara det omvända när det gäller infödda svens-
kar boende i de så kallade utsatta områdena. De deltar mindre i valen, tar 
mindre kontakter med politikerna samt har mindre självtillit och mindre 
tilltro till sin förmåga att överklaga myndighetsbeslut (ibid.). 
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Jag kommer i den löpande texten så långt det går att försöka knyta mina 
empiriska iakttagelser till dessa teoretiska resonemang. 

Valdeltagande i Stockholms utvecklingsområden 

Tab. 7:1 Valdeltagande i storstadsatsningens områden i Stockholms stad, 1994-
2002 
 Husby Rinkeby Tensta Rågsved Skärholmen Stockholms stad

1994 66,5 53,1 63,6 71,9 72,7 81,2 
1998 55,6 49,3 56,7 62,3 64,7 76,9 
2002 56,3 51,5 55,8 61,9 62,8 77,7 

Källa: USK, statistiksammanställning för Storstadssatsningen i Stockholm-dec 2002. 

Tittar man på valdeltagandet generellt, på nationell nivå, kan man konstate-
ra att det har sjunkit med 2,1 procentenheter sedan 1998 års val. Men nå-
gonting tycks ha hänt i vissa av storstadsområdena, särskilt i Stockholms-
regionen som här står i fokus. Generellt ökade valdeltagandet vid valet år 
2002 till Stockholms fullmäktige med 0,8 procentenheter från 76,9 procent 
(1998) till 77,7 (2002). Ökningen kan betraktas som marginell om man så 
vill. Vid närmare granskning blir en annan tolkning möjlig när man går ner 
till distriktsnivå och särskilt i jämförelse med tidigare val där valdeltagan-
det minskade i vissa distrikt på Järvafältet (och inte bara där) med 13 pro-
centenheter i valet 1998 jämfört med valet 1994. Därför menar jag att ök-
ningarna inte ska underskattas. Om inte annat förefaller åtminstone ”väljar-
tappet” ha avstannat. Valdeltagandet ökade i flera valdistrikt i Storstads-
satsningens områden i Stockholm. Redan före valrörelsen trodde 
Hyresgästföreningen att valdeltagandet skulle komma att ytterligare minska 
i 2002 års val i relation till 1998 års valresultat men att personer med ut-
ländsk bakgrund avsåg att delta i valet i större utsträckning än medborgare 
födda i Sverige. Tittar man på Storstadssatsningens områden som helhet 
kan man konstatera att ökningen skedde i två av de områden som står i 
fokus i denna undersökning. I Husby ökade valdeltagandet med 0,7 procent 
och i Rinkeby med 2,2 procent. Det minskade däremot i tre områden: i 
Rågsved med 0,4 procent, i Skärholmen med 1,9 procent och i Tensta med 
0,9 procentenheter. Valdeltagandet har ökat i flera distrikt i Rinkeby (i fem 
av sju valdistrikt, som högst med 8,5 och 6,2 procentenheter), i Tensta (i tre 
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av åtta valdistrikt med högsta siffran 2,4 procent) och i Husby (i fyra av sex 
valdistrikt med högsta siffran 6,6 procentenheter). Valdeltagandet minskade 
i samtliga valdistrikt i Skärholmen, och i Rågsved noterades en ökning i 
endast ett av fem valdistrikt. Hur kan alla dessa uppenbart motsägelsefulla 
resultat - att valdeltagandet ökade i vissa av Storstadssatsningens områden, 
samtidigt som det minskade i andra - förklaras? Hur kom det sig att insat-
serna gav utrymme för mobilisering å ena sidan (Husby och Rinkeby), och 
demobilisering å den andra (Tensta, Rågsved och Skärholmen)? Till att 
börja med kan det konstateras generellt att nedgångstendensen från valet 
1998 som var så stor som 12,7 procent i Rågsved, 9,3 procent i Skärhol-
men, 13,8 procent i Husby samt 9,9 i Tensta och Rinkeby avstannade. Vi-
dare kan man konstatera, när man tittar på boendeundersökningarna som 
Utrednings- och statistikkontoret genomförde 1999 och 2002, att en viss 
politisk demobilisering faktiskt skedde. Och detta gäller framför allt Tensta, 
Rågsved och Skärholmen. Det kan konstateras att det fortsatta nedgången i 
valdeltagandet i dessa områden samvarierar med nedgångar i övrig politisk 
aktivitet. Hur denna process gick till kommer jag att successivt studera 
genom att titta på förändringarna från 1999 till 2002 vad gäller de boendes 
kontakt med politikerna, deras intresse för politik och faktiska försök att 
påverka kommunala beslut, deras intresse av att påverka, deras bedömning 
av sin förmåga att påverka, faktiskt deltagande i satsningarna, deras intresse 
av att delta i satsningarna och deras motiv för att inte delta i satsningarna 
(tab. 7:13-7:18). I motsats till i Rinkeby och Husby där det lyser av politiskt 
självförtroende (de boendes egen bedömning av sin förmåga att påverka 
politiska beslut ( se tabell 7:12 nedan), har framtidstron försvunnit i Tensta, 
Rågsved och Skärholmen och önskan att påverka politiska beslut där har 
försvagats. Den är t o m nedgående. Politikerna där hade kanske lovat 
mycket och hållit tunt. Och som någon tjänsteman i Tensta, uttryckte det: 
”Folk i Tensta är trötta, de vill inte ha ett projekt till”.  
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Kontakt med politiker 
Tab. 7:2 Önskad form av kontakt med politiker (2002) i procent (flera svarsalter-
nativ kunde markeras) 

 Husby Rinkeby Tensta Rågsved Skärholmen 
Ringa politiker 10 11 11 15 15 
Skriva brev 11 18 16 12 16 
Politikerträffar 27 29 27 26 26 
Via internet 26 18 17 29 21 
Gå på öppna möten 21 22 22 21 20 
Annat sätt 3 6 2 7 3 
Vet ej 21 14 20 18 24 
Ej intresserad 17 19 18 17 16 

Källa: USK, april 2002, bilaga 1, fråga f21a (Procenttalet är större än 100 beroende 
på fler markeringar) 

Tab. 7:3 Önskad form av påverkan (Hur vill du helst påverka beslut som gäller din 
stadsdel?) (1999) i procent (mer än ett svar kan anges) 

 Tensta Skärholmen Rågsved 
Ej svar/ej intresserad 49 59 67 
Kontakt med tjänstemän (SDF) 17 19 11 
Kontakt med politiker (SDN) 15 11 12 
Själv arbeta politiskt 4 4 2 
Föreningar 19 22 17 
Annat sätt 7 4 3 

Källa: USK, 1999, fråga 20. 

Som framgår av tabellerna 7:2 och 7:3, finns det generellt sett i de under-
sökta områdena ett intresse från de boende att ha kontakt med politiker. I 
den mer detaljerade undersökningen från år 2000 kan man konstatera att de 
former av kontakt som de boende önskade var i form av politikerträffar 
eller öppna möten samt genom internet. Frågan upprepades inte i den un-
dersökning som genomfördes 2002, men enligt uppgifterna från 1999 var 
kontakt med tjänstemän mer efterfrågade än kontakt med politiker och ar-
bete i förening mer lockande för de boende än arbete i politiska partier.  
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Intresse av att påverka 
Tab. 7:4 Intresse av att vara med och påverka beslut och planer (1999) i procent 

 Tensta Skärholmen Rågsved 
Mycket intresserad 11 8 4 
Ganska intresserad 20 20 15 
Varken eller 20 24 20 
Ganska ointresserad 10 11 16 
Helt ointresserad 15 18 20 
Vet ej 24 18 25 
Summa 100 100 100 

Källa: USK, 1999, fråga 19. 

Boendes intresse för att påverka är högre i Tensta och Skärholmen än i 
Rågsved. Politisk apati, och ointresse, kan också spåras i högre grad i Råg-
sved än i de övriga områdena i 1999 års undersökning. 

Faktiska försök att påverka 
Tab. 7:5 Faktiska försök att påverka kommunala beslut eller planer (1999), i procent (i 
tabellen anges andel som svarat ”ja” på respektive delfråga) 

 Tensta Skärholmen Rågsved 
Kontakt med tjänstemän (SDF) 9 11 8 
Kontakt med politiker (SDN) 7 6 6 
Arbeta i politiskt parti 3 4 2 
Arbeta i en förening 9 9 5 

Källa: USK, 1999, fråga 17. 

Tab. 7:6 Faktiska försök att påverka kommunala beslut eller planer genom kontakt 
med tjänstemän i stadsdelen (2002) i procent 

 Husby Rinkeby Tensta Rågsved Skärholmen 
Ja 13 14 9 8 9 
Nej 82 83 87 86 84 
Ej svar 6 3 4 5 7 
Summa 101 100 100 99 100 

Källa: USK, april 2002, bilaga 1, fråga f22a. 

När det gäller faktiska försök att påverka kommunala beslut genom att kon-
takta tjänstemän är tendensen stabil i Tensta med 9 procent (1999 och 
2002) och i Rågsved 8 procent (1999 och 2002) men nedgående i Skärhol-
men från 11 procent (1999) till 9 procent (2002).  
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Tab. 7:7 Faktiska försök att påverka kommunala beslut eller planer genom kontakt 
med lokala politiker i stadsdelen (2002) i procent 

 Husby Rinkeby Tensta Rågsved Skärholmen 
Ja 6 5 6 5 2 
Nej 83 88 88 88 89 
Ej svar 11 7 5 7 9 
Summa 100 100 99* 100 100 

Källa: USK, april 2002, bilaga 1, fråga f22b. * författarens korrigering. 

När det gäller faktiska försök att påverka kommunala beslut genom kontakt 
med politiker är tendensen nedgående i samtliga undersökta områden. Från 
7 procent (1999) till 6 procent (2002) i Tensta, från 6 procent (1999) till 2 
procent (2002) i Skärholmen och från 6 procent (1999) till 5 procent (2002) 
i Rågsved. Resultatet förstärker tidigare slutsats enligt vilken de boende 
strävar mer efter kontakt med tjänstemän än med politiker. 

Tab. 7:8 Faktiska försök att påverka kommunala beslut eller planer genom arbete i 
ett politiskt parti med frågor som gäller stadsdelen (2002), i procent 

 Husby Rinkeby Tensta Rågsved Skärholmen 
Ja 2 3 3 2 1 
Nej 86 89 90 90 89 
Ej svar 11 8 7 8 9 
Summa 99* 100 100 100 99* 

Källa: USK, april 2002, bilaga 1, fråga f22c. * författarens korrigering. 

Att arbeta partipolitiskt för att påverka ter sig inte heller särskilt lockande. 
Intresset är oförändrat, 3 procent både 1999 och 2002 i Tensta och i Råg-
sved 2 procent både 1999 och 2002, men nedgående i Skärholmen från 4 
procent 1999 till 1 procent 2002. 

Tab. 7:9 Faktiska försök att påverka kommunala beslut eller planer genom arbete i 
förening med frågor som berör stadsdelen (2002), i procent 

 Husby Rinkeby Tensta Rågsved Skärholmen 
Ja 10 8 10 5 6 
Nej 81 86 84 86 85 
Ej svar 9 7 7 8 9 
Summa 100 101* 101* 99* 100 

Källa: USK, april 2002, bilaga 1, fråga f22d. * författarens korrigering. 
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Att arbeta i förening förefaller mer lockande än i politiskt parti, tendensen 
är något stigande i Tensta från 9 procent 1999 till 10 procent 2002, den är 
oförändrad med 5 procent i Rågsved 1999 och 2002 men nedgående i Skär-
holmen från 9 procent 1999 till 6 procent 2002. 

Tab. 7:10  Faktiska försök att påverka kommunala beslut eller planer på annat sätt 
(1999), i procent 

 Tensta Skärholmen Rågsved 
Ja 9 8 7 
Nej 91 92 93 
Summa 100 100 100 

Källa: USK, 1999, fråga 18. 

Tab. 7:11  Faktiska försök att påverka kommunala beslut eller planer på annat sätt 
(2002), i procent (Flera svarsalternativ kan markeras). 

 Husby Rinkeby Tensta Rågsved Skärholmen 
Ja 7 6 4 7 4 
Nej 70 77 81 78 81 
Ej svar 22 16 15 15 15 

Källa: USK, april 2002, bilaga 1, fråga f22e. 

Önskan att påverka på annat sätt är oförändrad, 7 procent, såväl 1999 som 
2002 i Rågsved, men det har skett en djupdykning i både Tensta från 9 
procent 1999 till 4 procent 2002, och i Skärholmen från 8 procent 1999 till 
4 procent 2002. Man kan alltså säga att framtidstron har försvagats ytterli-
gare i dessa områden. 

De boendes egen bedömning av sin förmåga att 
påverka 

Tab. 7:12  Boendes egen bedömning av sin förmåga att påverka kommunala beslut 
eller planer (2002), i procent 
 Husby Rinkeby Tensta Rågsved Skärholmen 
I hög grad 1 0 2 7 5 
I viss mån 22 40 23 28 29 
Inte alls 30 33 45 47 31 
Vet ej 47 26 30 19 36 
Summa 100 99* 100 101* 101 
Källa: USK, april 2002, bilaga 1, fråga f23. * författarens korrigering. 
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Ingen undersökning gjordes 1999 av de boendes bedömning av sin förmåga 
att påverka kommunala beslut eller planer. Som framgår av tabellen 7:12 
från 2002, lyser Rinkeby av politiskt självförtroende 40 procent av de bo-
ende tror på sin egen förmåga att påverka (i viss mån) kommunala beslut 
eller planer, jämfört med mindre än 30% i Rågsved och Skärholmen och 
under 25% i Husby och Tensta.  

De boendes deltagande i satsningarna 

Tab. 7:13  Boendes deltagande i satsningarna på upprustning och förnyelse som 
görs i stadsdelen (2002), i procent (flera svarsalternativ kan markeras): 

 Husby Rinkeby Tensta Rågsved Skärholmen 
Delta i samver-
kansgrupp 

1 0 3 3 2 

Medverka i någon 
arbetsgrupp 

3 6 5 3 2 

Gå på öppna 
möten 

8 7 9 3 4 

Delta i förening 
eller organisation 

9 13 12 5 6 

Delta på annat 
sätt 

2 1 1 2 2 

Nej 80 76 81 89 87 
Källa: USK, april 2002, bilaga 1, fråga f26a. 

Tab. 7:14  Boendes deltagande i Ytterstadssatsningen (1999), i procent (mer än ett 
svar kan anges) 

 Tensta Skärholmen Rågsved 
Ej svar/känner ej till 53 33 46 
Deltagit i samverkansgrupp 3 4 1 
Medverkat i arbetsgrupp 4 4 2 
Deltagit på annat sätt 3 3 2 
Ej deltagit 39 59 50 

Källa: USK, 1999, fråga 24. 

De boendes entusiasm för att delta i satsningar som samverkansgrupper, 
arbetsgrupper eller annat är inte särskilt stor i de fem undersökta områdena, 
vare sig 1999 eller 2002. Någon uttrycker det: ”Varför ska vi jobba gratis 
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för det som tjänstemännen redan har fått betalt för?” Inställningen är lite 
mer positiv när det gäller att delta i någon förening eller annan organisa-
tion. Där är antalet lite högre i Rinkeby 13 procent och Tensta 12 procent, 
något lägre i Husby 9 procent, Skärholmen 6 procent och Rågsved 5 pro-
cent.  

Intresse av att delta i satsningarna 

Tab. 7:15  Boendes vilja att delta i arbetsgrupper tillsammans med andra (1999), i 
procent 

 Tensta Skärholmen Rågsved 
Ja 17 8 9 
Nej 45 54 57 
Vet ej 38 37 34 
Summa 100 99* 100 

Källa: USK, 1999, fråga 27. * Författarens korrigering. 

Tab. 7:16  Boendes vilja att delta (2002), i procent 
 Husby Rinkeby Tensta Rågsved Skärholmen 
Ja 11 7 12 10 8 
Nej 45 38 28 45 50 
Vet ej 45 55 60 45 42 
Summa 101 100 100 100 100 

Källa: USK, april 2002, bilaga 1, fråga f28a. 

Viljan att delta i satsningarna tillsammans med andra är oförändrad i Skär-
holmen, 8 procent 1999 och 2002, den har sjunkit i Tensta från 17 procent 
(1999) till 12 procent (2002) men ökat i Rågsved från 9 procent 1999 till 10 
procent 2002. 
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Motiv för att inte delta i satsningarna 

Tab. 7:17  Boendes motiv för icke-deltagande (1999), i procent (mer än ett svar 
kan anges) 

 Tensta Skärholmen Rågsved 
Ej svar/känner ej till 56 38 50 
Ej fått tillräcklig 
information 

10 8 10 

Ej intresserad 9 10 9 
Har ej tid 21 35 26 
Språkproblem 6 9 2 
Annat skäl 5 9 10 

Källa: USK, 1999, fråga 25. 

Tab. 7:18  Boendes motiv för icke-deltagande (2002), i procent (flera svarsalterna-
tiv kan markeras) 

 Husby Rinkeby Tensta Rågsved Skärholmen 
Ej fått till-
räcklig in-
formation 

14 18 14 11 12 

Ej intresserad 27 22 14 22 23 
Har ej tid 47 53 39 50 44 
Språkproblem 6 16 13 5 7 
Annat skäl 17 11 25 22 26 

 
Trots att frågorna formulerades på olika sätt i undersökningarna kan man 
säga att de främsta motiven som nämndes för att inte delta såväl 1999 som 
2002 var tidsbrist och bristande information. Det var också fler, som angav 
att deras motiv för att inte delta i satsningarna var att de inte var intressera-
de. Den siffran har ökat från 9 procent till 14 procent i Tensta, från 9 till 22 
procent i Rågsved och från 10 till 23 procent i Skärholmen.  
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Deltagande i kommunvalen 2002 i Haninges utvecklingsområde 

Tab. 7:19  Valdeltagande i storstadssatsningens område i Haninge, Jordbro, 1994-
2002. (Valdistrikt=vald.) 
 Vald. 29 Vald. 30 Vald. 31 Vald. 32 Vald. 33 Vald.34 Hela Haninge 

1994 88,2 88,3 67,1 56,9 Upp-
gift 

saknas 

Uppgift 
saknas 

80,9 

1998 85,2 85,5 54,1 49,2 Upp-
gift 

saknas 

Uppgift 
saknas 

75,4 

2002 83,6 82,9 53,7 55,3 55,3 58,8 74,7 
Källa: Haninge Kommun, Utvecklingsprogram för Jordbro 2000-2005, Lägesrapport 5, 
oktober 2004, Nuläge, statistik och analys av utvecklingen, del 1; Rapport om Demokratiin-
formatörernas aktiviteter i Haninge kommun (Mehdi Abedian), Hajighasemi (2002). 

Valdeltagandet minskade i Haninge kommun som helhet med 0,7 procent-
enheter i valet 2002 jämfört med 1998 års val. Tillbakagången är ändå 
mindre än fallet var i 1998 års val jämfört med 1994 där minskandet var 
hela 5,5 procentenheter. Valdeltagandet har ökat i ett distrikt i storstads-
satsningens område, Jordbro med 6 procent från 49 till 55 procentenheter.  

Deltagande i kommunvalen 2002 i Huddinges 
utvecklingsområden 

Tab. 7:20  Valdeltagande i kommunalvalen i Storstadssatsningens områden i Hud-
dinge 1994-2002 

 Vårby gård Grantorp Visättra Västra 
Skogås 

Huddinge 

1994 64,9 67,1 72,8 73,5 82 
1998 56,8 53,9 65,3 67,1 76,5 
2002 Uppgift 

saknas 
Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

75,9 

Källa: Huddinge kommun, områdesbeskrivning 2001, samt Huddinge i siffror, val 2002. 

Valdeltagandet minskade i Huddinge kommun som helhet med 0,6 pro-
centenheter i valet 2002 jämfört med 1998 årsval. Tillbakagången är också 
här mindre än den var i 1998 års val jämfört med 1994 där minskandet var 
5,5 procent. 
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Deltagande i kommunvalen 2002 i Södertäljes 
utvecklingsområden 

Tab. 7:21  Valdeltagande i kommunalvalen i Storstadssatsningens områden i Sö-
dertälje kommun, 1994-2002 

 Fornhöjden Geneta Hovsjö Ronna Södertälje 
1994 Uppgift saknas Uppgift 

saknas 
Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

1998 62,2 64,5 54,2 64,4 72,1 
2002 65,2 64,5 55,9 65,6 71,9 

Källa: Valmyndigheten, samt Södertälje kommun, Oktoberrapport 2005.  

Valdeltagandet minskade i Södertälje kommun som helhet med 0,2 pro-
centenheter jämfört med 1998 års val. Det låg oförändrat på 64,5 procent i 
Geneta både 1998 och 2002. Det har däremot ökat i Fornhöjden med 3,4 
procent, i Hovsjö med 1,7 procent och i Ronna med 1,2 procentenheter i 
valet 2002 jämfört med 1998 års val.  

Summa summarum, man kan säga att förutom i Stockholm där valdelta-
gandet ökade lite, 0,8 procentenheter, minskade det i de andra studerade 
områdena, i Södertälje med 0,2 procentenheter, i Huddinge med 0,6 och i 
Haninge kommun med 0,7 procentenheter. En sak man kan säga är att jäm-
fört med 1998 års val stoppades ”väljartappet”. Varför ökade inte valdelta-
gandet, trots storstadssatsningen? Med Bunars ord kan man konstatera att ” 
det går bra, men det ser fortsatt dåligt ut”(Bunar, 2004). De socioekono-
miska faktorer som storstadssatsningen var tänkt att stimulera har inte 
nämnvärt ändrats. De har till och med försämrats på vissa punkter och jag 
kan bara poängtera ”försämringstendensen” när det gäller befolkningsstruk-
turen. Överallt i de studerade områdena, utom i Rinkeby och Tensta har 
andelen utrikes födda invånare ökat markant. I Husby har den ökat med 2 
procent, i Rågsved med 5, i Skärholmen med 4, i Jordbro med 3, i Fornhöj-
den med 5, i Hovjsö med 7, i Geneta med 17, i Ronna med 6, i Vårby gård 
med 3, i Flemingsberg med 5 och i Västra Skogås med 5 procent. Flera 
utrikes födda personer har flyttat in i områdena utan att antalet inrikes föd-
da bosatta där har ökat. Undersökningens resultat tycks styrka de teoretiska 
antaganden om sambandet mellan socioekonomiska egenskaper och poli-
tiskt deltagande. 

För att öka vår förståelse för problematiken, låt oss titta närmare på den 
socioekonomiska utvecklingen i de studerade områdena. 
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8. Den socioekonomiska utvecklingen i 
storstadssatsningens områden 

I Storstadsutredningens betänkande Storstadsliv-rika möjligheter men hår-
da villkor (SOU 1990:36) konstaterades att det trots den ekonomiska över-
hettningen sker en utslagning från arbetsmarknaden i Stockholmsregionen i 
allmänhet och de socialt utsatta bostadsområdena i synnerhet. Slutsatsen 
blev att problemen med segregationen måste tas på allvar, att välfärdsservi-
cen i de utsatta områdena måste effektiviseras och arbetsmarknads- och 
utbildningsmässiga åtgärder vidtas för att vända den negativa trenden. Som 
vi kommer att se från statistiken (tabell 8:1-8:18) är det socioekonomiska 
och politiska tillståndet i de studerade områdena oroväckande. Det ekono-
miska utanförskapet riskerar att följas av ett politiskt. Utsattheten får på så 
vis två ansikten. 

Stockholms utvecklingsområden 
Befolkningsstrukturen 
2001 hade Stockholms stad 754 948 invånare, av vilka 21 procent hade 
utländsk bakgrund (personer som är födda i Sverige men har minst en för-
älder som är född utomlands) och 19 procent var födda utomlands. Befolk-
ningsstrukturen i de fem stadsdelarna som ingick i storstadssatningen, Hus-
by, Rinkeby, Tensta, Rågsved och Skärholmen, skilde sig från befolknings-
strukturen i kommunen som helhet. Det fanns skillnader även mellan dessa 
fem stadsdelar. Rinkeby hade den högsta andelen både när det gällde invå-
nare med utländsk bakgrund 69 procent och utrikes födda 61 procent me-
dan Rågsved hade den lägsta andelen med utländsk bakgrund 41 procent 
och utrikes födda 38 procent. Andelen invånare med utländsk bakgrund var 
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större i de områden som ingick i storstadssatsningen än i resten av Stock-
holms stad.  

Tab. 8:1 Befolkningsstrukturen i storstadssatsningens områden i Stockholms stad, 
2001(01) och 2004 (04) 
 Husby 

 
Rinkeby Tensta Rågsved Skärholmen Stockholms 

stad 
Hela befolk-
ningen 

11 943 
(01) 
12 425 
(04) 

15 964 
(01) 
15 613 
(04) 

17 815 
(01) 
17 136 
(04) 

9 580 (01) 
9 670 (04) 

7 700 (01) 
7 704 (04) 

75 4 948 (01) 

Utländsk 
bakgrund 

60% (01) 69% (01) 63% (01) 41% (01) 
 

48% (01) 21% (01) 

Utrikes födda 56% (01)
57,8% 
(04) 

61% (01) 
60% (04) 

57% (01)
56,8 (04)

38% (01) 
42,8% 
(04) 

44% (01) 
47,2% (04) 

19% (01) 

Källa: USK, statistiksammanställning för Storstadssatsningen i Stockholm-dec 2002 samt 
Storstadsdelegationens faktahäfte 2006. 

Utbildningsnivå 
Av Stockholms stads befolkning hade 15 procent högst grundskolenivå, 38 
procent hade genomgått 2- eller 3-årigt gymnasium och 44 procent hade 
någon form av högskoleutbildning. I storstadssatsningens områden var 
utbildningsnivån lägre. Rinkeby hade den högsta andelen invånare med 
enbart förgymnasial utbildning (37 procent) och den lägsta andelen med 
eftergymnasial utbildning (18 procent). Det fanns dubbelt så många invåna-
re med högst grundskolenivå nivå i storstadssatsningens områden som i 
Stockholm stad i övrigt och omvänt fanns det dubbelt så många högskole-
utbildade i Stockholms stad jämfört med storstadssatsningens områden.  

Tab. 8:2 Utbildningsnivå i åldersgruppen 25-64 år i Storstadssatsningens områden i 
Stockholms stad, 1999 

 Husby Rinkeby Tensta Rågsved Skärholmen Stockholms 
stad 

Förgymnasial 28,2 37,3 34,5 26,5% 31,6 15,2% 
Gymnasial 40,5 32,2 36,1 46,9% 39,1 38,1% 
Eftergymnasial 23,7 18,3 19,8 22,2 23,4 44,1% 

Källa: USK, statistiksammanställning för Storstadssatsningen i Stockholm-dec 2002. 
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Förvärvsarbetesfrekvens och arbetslöshet 
1999 förvärvsarbetade nästan 75 procent av Stockholmsborna i åldern 20-
64. I de fem utvecklingsområdena var andelen betydligt lägre, 39 procent i 
Rinkeby och 59 procent i Rågsved. I dessa områden var också arbetslöshe-
ten högre. I Husby var arbetslösheten tre gånger så stor som i kommunen 
som helhet: 9,8 procent. 

Tab. 8:3 Förvärvsarbetande och öppet arbetslösa i Storstadssatsningens områden i 
Stockholms stad, 1999 

 Husby Rinkeby Tensta Rågsved Skärholmen Stock-
holms 
stad 

Förvärvsarbetande 49,8 39,5 43,9 59,8 55,7 73,5 
Öppet arbetslösa 9,8 7,2 8,7 7,3 5,4 3,6 

Källa: USK, statistiksammanställning för Storstadssatsningen i Stockholm-dec 2002. 

Inkomst och försörjningsstöd 
1999 var stockholmarnas genomsnittliga disponibla inkomst 192 100 kr per 
familj. I utvecklingsområdena var inkomsten lägre, allra lägst i Rinkeby där 
den bara var 83 400 kr i genomsnitt per familj. Andelen familjer med för-
sörjningsstöd eller socialbidrag var högre i utvecklingsområdena än i det 
övriga Stockholm. I Rinkeby, Tensta, Husby, Rågsved och Skärholmen 
hade 22 till 40 procent av familjerna socialbidrag och i övriga Stockholm 
var siffran 8 procent. 

Tab. 8:4 Disponibel medelinkomst och försörjningsstöd i Storstadssatsningens 
områden i Stockholms stad, 1999 

 Husby Rinkeby Tensta Rågsved Skärholmen Stockholms 
stad 

Disponibel medel-
inkomst (tkr) 

119,9 83,4 95,4 141,6 136,1 192 100 

Försörjningsstöd i 
% 

29,5 38,3% 34,7% 23,7% 21,6% 8% 

Källa: USK, statistiksammanställning för Storstadssatsningen i Stockholm-dec 2002. 
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Haninges utvecklingsområde 
Befolkningsstrukturen 
1999 bodde 68 000 personer i Haninge kommun. 20 procent av dem hade 
utländsk bakgrund (personer som var födda i Sverige men hade minst en 
förälder som var född utomlands) och 11 procent var födda utomlands. 
9.000 av dessa bodde i Jordbro och 53 procent av dem hade utländsk bak-
grund och 32 procent var födda utomlands. Andelen invånare med utländsk 
bakgrund var större i Jordbro än i övriga Haninge. Mer än hälften av 
Jordbroborna hade utländsk bakgrund jämfört med endast en femtedel av 
Haninges övriga invånare (Haninge kommun, Utvecklingsprogram för 
Jordbro 2000-2005. Del 1: Bakgrund, nulägesbeskrivning och analys. Un-
derlag för lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Haninge kommun, 
2000-03-09). 

Tab. 8:5 Befolkningsstrukturen i Storstadssatsningens område i Haninge, Jordbro, 
1999 (99) och 2004 (04) 
 Jordbro Hela Haninge 
Hela befolkningen 9 125 (99) 

9 292 (04) 
68 000 (99) 

Utländsk bakgrund 52,8% (99) 20% (99) 
Utrikes födda 32,2% (99) 

35,1% (04) 
11,2% (99) 
 

Källa: Haninge Kommun, Utvecklingsprogram för Jordbro 2000-2005/Lägesrapport sep-
tember 2000. SCB: Befolkningsstatistik 2001, Integrationsverket 2001 (i Hajighasemi 
2002:8) samt Storstadsdelegationens faktahäfte 2006. 

Utbildningsnivå 
Av Haninges befolkning hade 29 procent utbildning motsvarande högst 
grundskolenivå, 50 procent hade genomgått 2- eller 3-årigt gymnasium och 
20 procent hade någon form av högskoleutbildning. I storstadsatsningens 
område, Jordbro, var utbildningsnivån lägre.  

Tab. 8:6 Utbildningsnivåer 1999-12-31 i sss Haninge (Jordbro) 
 Jordbro Hela Haninge 
Förgymnasial 36% 29% 
Gymnasial 44% 50% 
Eftergymnasial 17% 20% 

Källa: SCB: Utbildningsnivå för befolkningen 16-74, 2000 i Hajighasemi 2002:8). 
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Förvärvsarbetesfrekvens och arbetslöshet 
2000 förvärvsarbetade 75 procent av Haningeborna i åldern 20-64 medan 
siffran var mycket lägre i Jordbro, 64 procent. 

Tab. 8:7 Förvärvsarbetande och öppet arbetslösa i Storstadssatsningens område i 
Haninge, Jordbro 

 Jordbro Hela Haninge 
Förvärvsarbetande 64% 75% 
Öppet arbetslösa 5% 3% 

Källa: SCB: Sysselsatta mars 2001, öppet arbetslösa, mars 2001 i Hajighasemi 2002:9. 

Inkomst och försörjningsstöd 
2000 var Haningebornas genomsnittliga disponibla inkomst 179 000 kr per 
familj. I Jordbro var inkomsten lägre, bara 158 000 kr i genomsnitt per 
familj. Andelen familjer med försörjningsstöd eller socialbidrag var högre i 
Jordbro än i övriga Haninge. I Jordbro hade 22 procent av familjerna soci-
albidrag och i övriga Haninge var siffran 7 procent. 

Tab. 8:8 Disponibel inkomst och försörjningsstöd i storstadssatsningens området i 
Haninge (Jordbro). 

 Jordbro Hela Haninge 
Disponibel medelinkomst 
(tkr) 

158 179 

Försörjningstöd i % 22 6,6 
Källa: Haninge Kommun, Lägesrapport, september 2000, ibid., Hajighasemi 2002:9. 

Södertäljes utvecklingsområden 
Befolkningsstrukturen 
1999 hade Södertälje kommun 76.600 invånare, av vilka 40 procent hade 
utländsk bakgrund (personer som var födda i Sverige men hade minst en 
förälder som var född utomlands) och 23 procent var födda utomlands. 
Befolkningsstrukturen i de fyra stadsdelar som ingick i Storstadssatsningen, 
Fornhöjden, Hovsjö, Geneta och Ronna, skilde sig från befolkningsstruktu-
ren i kommunen som helhet. Det fanns skillnader även mellan dessa fyra 
stadsdelar. Hovsjö hade den högsta andelen invånare med utländsk bak-
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grund (78 procent) och Fornhöjden den lägsta (56 procent). Hovsjö hade 
också den högsta andelen utrikesfödda invånare (49 procent) och Fornhöj-
den den lägsta (36 procent). Andelen invånare med utländsk bakgrund var 
större i de områden som ingick i Storstadssatsningen än i resten av Söder-
tälje. Andelen invånare med utländsk bakgrund steg i dessa områden från 
64 procent 1996 till 68 procent 1999 medan den i övriga Södertälje ökade 
från 29 till 31 procent under samma tid.  

Tab. 8:9 Befolkningsstrukturen i storstadssatsningens områden i Södertälje, 1999 
(99) och 2004 (04) 

 Fornhöjden Hovsjö Geneta Ronna Södertälje 
Hela be-
folkningen 

3 356 (99) 
3 359 (04) 

4 726 (99) 
4 967 (04) 

4 366 (99) 
4 487 (04) 

6 122 (99) 
6 511 (04) 

76 624 (99) 
80 405 (04) 

Utländsk 
bakgrund 

56,0 % (99) 
54,1% (04) 

78,0% (99) 
79,9% (04) 

59,4% (99) 
61,4% (04) 

73,7% (99) 
75,5% (04) 

39,8% (99) 
36,1% (04) 

Utrikes 
födda 

36,2% (99) 
41,2% (04) 

49,1% (99) 
55,6% (04) 

23,2% (99) 
40,8% (04) 

44,0% (99) 
50,1% (04) 

22,5% (99) 
25,3% (04) 

Källa: Södertälje kommun: Det segregerade Södertälje, Bilaga 1, remissförslag till mångfald 
och integration, 2000-12-04, Storstadsdelegationens faktahäfte 2006 och Oktoberrapport 
2005. 

Sammanlagt 60 procent av södertäljeborna hade svensk bakgrund. Invånare 
som hade annan bakgrund än svensk bestod av tre stora grupper: assyrier 
eller syrianer, finländare och en övrig grupp bestående av människor från 
ett 80-tal länder. Deras andel av Södertäljes befolkning var 15, 14 respekti-
ve 11 procent. Assyrierna eller syrianerna var starkt koncentrerade till Stor-
stadssatsningens områden, speciellt Ronna, Hovsjö och Geneta. De utgjor-
de mellan 38 och 59 procent av befolkningen i dessa områden. Finländarna 
var ganska jämnt spridda över kommunen med viss koncentration till Forn-
höjden. Detsamma gällde gruppen av övriga med utländsk bakgrund. Den-
na grupp var minst i Ronna, där den utgjorde 3 procent av befolkningen. 
Andelen invånare med assyrisk eller syriansk bakgrund förändrades i ut-
vecklingsområdena och övriga Södertälje mellan 1996 och 1999. Den öka-
de från 39 till 45 procent i utvecklingsområdena men låg stilla på 5 procent 
i resten av Södertälje. 
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Tab. 8:10  Nationell eller etnisk bakgrund 1999 (99) och 2004  (04) i (%)                                
 Fornhöjden Hovsjö Geneta Ronna  Södertälje 
Svensk eller 
okänd 

44,0 (99) 
45,8 (04) 

22,0 (99) 
20 (04) 

40,6 (99) 
38,5 (04) 

26,3 (99) 
10,3 (04) 

60,2 (99) 
64,9 (04) 

Assyrisk/syriansk 18,4 (99) 
26,9 (04) 

50,2 (99) 
59,8 (04) 

38,3 (99) 
48,7 (04) 

59,3 (99) 
64,6 (04) 

14,6 (99) 
18,1 (04) 

Finsk 20,6 (99) 
13,1 (04) 

17,4 (99) 
11,5 (04) 

13,6 (99) 
8,7 (04) 

11,6 (99) 
6,4 (04) 

14,0 (99) 
9,3 (04) 

Annan 16,9 (99) 
7,7 (04) 

10,3 (99) 
8,5 (04) 

  7,5 (99) 
4,5 (04) 

 2,9 (99) 
6,2 (04) 

11,2 (99) 
6,5 (04) 

Källa: Södertälje kommun: Det segregerade Södertälje, Bilaga 1, remissförslag till mångfald 
och integration, 2000-12-04. Samt Oktoberrapport 2005. 

Utbildningsnivå 
Av Södertäljes befolkning år 1998 hade 27 procent en utbildning motsva-
rande högst grundskolenivå, 48 procent hade genomgått 2- eller 3-årigt 
gymnasium och 22 procent hade någon form av högskoleutbildning. I Stor-
stadssatsningens områden var utbildningsnivån lägre. Hovsjö hade den 
högsta andelen invånare med förgymnasial utbildning och den lägsta ande-
len med eftergymnasial utbildning. 

Tab. 8:11  Utbildningsnivå i åldersgruppen 20-64 åringar 1998 (%) 
 Fornhöjden Hovsjö Geneta Ronna Södertälje 
Förgymnasial 31,4 42,9 38,5 36,7 26,9 
Gymnasial 47,8 41,1 45,4 36,7 48,0 
Eftergymnasial 16,8 9,4 11,5 15,0 22,4 

Källa: Södertälje kommun: Det segregerade Södertälje, Bilaga 1, remissförslag till mångfald 
och integration, 2000-12-04. 

Förvärvsarbetesfrekvens och arbetslöshet 
1998 förvärvsarbetade 71 procent av Södertäljeborna i åldrarna 20-64. I de 
fyra utvecklingsområdena var andelen lägre: 50 procent i Hovsjö och 61 
procent i Fornhöjden. Arbetslösheten var också högre i dessa områden än i 
resten av Södertälje. I Hovsjö var arbetslösheten dubbelt så stor som i 
kommunen som helhet: 7,2 procent. 
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Tab. 8:12  Förvärvsarbetande 1998 och öppet arbetslösa 1999 (%) 
 Fornhöjden Hovsjö Geneta Ronna Södertälje 
Förvärvsarbetande 60,6 49,5 53,3 51,8 71,3 
Öppet arbetslösa 5,2 7,2 6,5 5,9 3,6 

Källa: Södertälje kommun: Det segregerade Södertälje, Bilaga 1, remissförslag till mångfald 
och integration, 2000-12-04. 

Inkomst och försörjningsstöd 
1998 var Södertäljebornas genomsnittliga disponibla inkomst 193 000 kr 
per familj. I utvecklingsområdena var inkomsten lägre, allra lägst i Hovsjö 
där den bara var 146 000 kr i genomsnitt per familj. Andelen familjer med 
försörjningsstöd eller socialbidrag var högre i utvecklingsområdena än i det 
övriga Södertälje. I Hovsjö, Geneta och Ronna hade 22 till 24 procent av 
familjerna socialbidrag och i övriga Södertälje var siffran 9 procent. 

Tab. 8:13  Disponibel medelinkomst och försörjningsstöd per familj 1998 
 Fornhöjden Hovsjö Geneta Ronna Södertälje 
Disponibel 
Medelinkomst 
(tkr) 

161,9 146,0 167,3 176,2 193,3 

Försörjningsstöd 
(%) 16,2 23,8 22,2 22,7 9,2 

Källa: Södertälje kommun: Det segregerade Södertälje, Bilaga 1, remissförslag till mångfald 
och integration, 2000-12-04. 

Huddinges utvecklingsområden 
Befolkningsstrukturen 
Huddinge kommun är den näst största kommunen i länet, efter Stockholm. 
Kommunen består av sex kommundelar: Flemingsberg, Segeltorp, Sjöda-
len-Fullersta, Stuvsta-Snättringe, Trångsund-Skogås och Vårby. Där bodde 
86 000 personer år 2000 av vilka 35 procent hade utländsk bakgrund och 20 
procent var födda utomlands. Befolkningsstrukturen i de tre kommundelar 
som ingick i Storstadssatsningen, Flemingsberg: Visättra/Grantorp, Skogås 
och Vårby, kännetecknades av en större koncentration av invånare med 
utländsk bakgrund jämfört med övriga kommundelar.  
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Tab. 8:14  Befolkningsstrukturen i Huddinge kommun i Storstadssatsningens om-
råden, 1999 (99) 0ch 2004 (04) 

 Vårby Gård Grantorp Visättra Västra Skogås Huddinge 
Hela befolkning-
en 

6 537 (99) 
6 803 (04) 5 161 (99) 3 733 (99) 5 896 (99) 

5 959 (04) 82 870 (99) 

Utländsk bak-
grund (%) 70,1 (99) 77,4 (99) 48,1 (99) 48,4 (99) 35,1 (99) 

Utrikes födda 
(%) 

44,4 (99) 
   47 (04) 54,8 (99) 29,4 (99) 29,5 (99) 

33,8 (04) 19,8 (99) 

Källa: SCB (1999) och Storstadsdelegationens faktahäfte 2006. Grantorp + Visättra (Fle-
mingsberg) bor totalt 9593 människor varav 47,5% är utrikes födda (2004). 

De områden som berördes av Storstadssatsningen liknade varandra när det 
gäller fördelningen av utländska bakgrunder. I samtliga områden var det tre 
grupper som dominerade. Invånare med finländsk bakgrund utgjorde den 
största gruppen. Den följdes av invånare med annan europeisk bakgrund 
eller turkisk. Invånare med afrikansk, asiatisk eller sydamerikansk bak-
grund var också representerade med varierande antal från kommundel till 
kommundel. 

Tab. 8:15  Befolkningsstrukturen i procent efter etnisk bakgrund  

 
Utländska 
medborg.  
Vårby 

Utländsk 
bakgrund 
Vårby 

Utländska 
medborg. 
Flemsbg. 

Utländsk 
bakgrund  
Flemsbg. 

Utländska 
medborg. 
Skogås 

Utländsk 
bakgrund  
Skogås 

Finland 18 15 23 19 30 27 
f.d. 
Jugoslavien 

6 8 3 4 4 5 

Polen 5 5 2 3 6 6 
Övr. Europa 14 14 12 12 19 18 
Afrika 8 10 8 10 6 7 
Sydamerika 8 10 4 7 6 8 
Irak 7 6 12 10 3 3 
Iran 2 3 2 5 1 3 
Turkiet 18 15 15 14 11 8 
Övr. Asien 8 10 15 14 7 10 
Övriga 5 4 3 3 7 6 
Källa: Huddinge kommun, områdesbeskrivning 2001. 
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Utbildningsnivå 
Av Huddinges befolkning hade 21 procent avslutad grundskola, 48 procent 
har genomgått gymnasial utbildning och 27 procent har någon form av 
högskoleutbildning. I Storstadssatsningens områden var utbildningsnivån 
något lägre, bortsett från att Västra Skogås har en större andel gymnasieut-
bildade än resten av kommunen. Av Storstadssatsningens områden hade 
Visättra och Grantorp högre andel invånare med högskoleutbildning än 
Vårby och Skogås. 

Tab. 8:16  Utbildningsnivån bland 20-64 åringar i Storstadssatsningens områden i 
Huddinge (%) 

 Vårby 
Gård Grantorp Visättra Västra 

Skogås Huddinge 

Förgymnasial 32,4 29,2 25,7 29,6 21,3 
Gymnasial 43,8 39,2 46,8 50,6 48,6 
Eftergymnasial 17,7 22 23,4 16,4 27,5 

Källa: SCB (1999). 

Förvärvsarbetesfrekvens och arbetslöshet 
Arbetslösheten var större i Storstadssatsningens områden än i kommunen 
som helhet. Högst arbetslöshet hade år 1999 Grantorp, 7,5 procent, dubbelt 
så hög som kommungenomsnittet, och lägst hade Västra Skogås, 4,2 pro-
cent. 

Tab. 8:17  Förvärvsarbetande 1998 och öppet arbetslösa 1999 (%) 
 Vårby 

Gård Grantorp Visättra Västra 
Skogås Huddinge 

Förvärvsarbetande 58,0 49,5 69,9 67,6 75,9 
Öppet arbetslösa 7,4 7,5 4,7 4,2 3,2 

Källa: SCB (1999). 

Inkomst och försörjningsstöd 
År 1999 tjänade Huddingeborna i åldrarna 20 till 64 år i genomsnitt 
197.000 kr per familj. I Storstadssatsningens områden var inkomsterna 
lägre, allra lägst i Grantorp med i genomsnitt 112 000 kr per familj. 



 129

Andelen familjer med försörjningsstöd eller socialbidrag var också högre 
i dessa områden än i resten av kommunen, allra högst i Vårby Gård (23 
procent) och lägst i Visättra (11 procent).  

Tab. 8:18  Disponibel inkomst i genomsnitt och försörjningsstöd per familj 1998 
 Vårby 

Gård Grantorp Visättra Västra 
Skogås 

Huddinge 
Kommun 

Medelinkomst 
(tkr) 127,1 112,0 159,0 152,5 197,7 

Försörjningsstöd 
(%) 23,7 22,3 11,3 16,7 8,8 

Källa: SCB (1999). 

Avslutningsvis kan man säga att andelen invånare med utländsk bakgrund 
fortfarande var större i de områden som ingick i storstadssatsningen än i 
övriga Stockholm stad, Haninge, Södertälje Huddinge kommun.  

I Stockholms stad hade Rinkeby fortfarande den högsta andelen såväl 
invånare med utländsk bakgrund (69 procent), som utrikes födda (61 pro-
cent), medan Rågsved hade den lägsta andelen invånare med utländsk bak-
grund (41 procent) och utrikes födda (43 procent). Antalet utrikes födda 
ökade med 2 procent i Husby från 56 till 58 procent mellan 1999 och 2004. 
Antalet minskade i Rinkeby med 1 procent, det var nästan oförändrat i 
Tensta, men ökade 5 procent i Rågsved (från 38 till 43 procent) och i Skär-
holmen med 3 procent (från 44 till 47 procent). 

I Haninge var andelen invånare med utländsk bakgrund fortfarande stör-
re i Jordbro, det område som ingick i storstadssatsningen, än i övriga områ-
den. Antalet utrikesfödda bosatta i Jordbro ökade med 3 procentenheter 
(från 32 till 35) mellan 1999 och 2004. 

I Södertälje var andelen invånare med utländsk bakgrund fortfarande 
större i de områden som ingår i storstadssatsningen än i övriga områden. 
Antalet utrikes födda bosatta i Södertälje kommun ökade åter markant mel-
lan 1999 och 2004. Det ökade med 5 procentenheter i Fornhöjden (från 36 
till 41 procent), i Hovsjö med 6.5 procentenheter (från 49.1 till 55.6 pro-
cent). Det ökade med hela 17 procentenheter i Geneta (från 23.2 till 40.8 
procent) och 6 procentenheter i Ronna (från 44 till 50 procent).  

I Huddinge kommun var andelen invånare med utländsk bakgrund fortfa-
rande större i de områden som ingick i storstadssatsningen än i övriga om-
råden. Antalet utrikes födda ökade mellan 1999 och 2004. Det har ökat med 
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3 procentenheter i Vårby (från 44 till 47 procent), i Västra Skogås med 5 
procent (från 29 till 34 procent) och med 5 procentenheter i Grantorp och 
Visättra, (Flemingsberg), (från 42 till 47 procent).   

Summa summarum, de socioekonomiska faktorer som storstadssatsning-
en var tänkt att stimulera i positiv riktning ändrades inte i någon menings-
full utsträckning, som också tidigare påpekats. De till och med försämrades 
på vissa punkter. Det kan t ex poängteras att en av faktorerna, befolknings-
strukturen, ändrades i de studerade områdena under åren 1999 till 2004. 
Andelen personer med utländsk bakgrund var någonsin högre än tidigare i 
dessa områden. Hovsjö, Grantorp, Ronna och Rinkeby redovisade fortfa-
rande det högsta antalet invånare med utländsk bakgrund mellan 78 och 70 
procent, medan Rågsved, Skärholmen, Västra Skogås och Fornhöjden upp-
visade motsatsen. 
 

 



 

Del III: Konklusion  
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9. Avslutande kommentar 

När medborgarnas förväntningar på inflytande inte motsvarar det faktiska 
handlingsutrymmet uppstår vanmakt. Kommittén anser att ökad vanmakt 
lämpligast ska mötas med vad vi kallar egenmakt…Egenmakt är den makt 
som medborgaren utövar över sin vardag […] Kommittén återkommer i ett 
särskilt delbetänkande under år 1996 där vi ska utveckla diskussioner kring 
egenmakt och lämna förslag  på hur medborgarnas egenmakt kan vidgas 
och fördjupas […]Vi anser att det är dags för ett förändrat synsätt. Istället 
för att ”lägga livet till rätta”, borde den framtida politiska uppgiften vara att 
” rätta till det som ligger i vägen för livet” (SOU 1996:177). 

Den nya storstadspolitiken, storstadssatsningen sjösattes efter åratals utred-
ningsarbeten. Utredningen Levnadsvillkor i Storstadsområden (S 1994:03), 
som kom att ligga till grund för regeringspropositionen Utveckling och 
rättvisa - en politik för storstaden på 2000- talet (Prop. 1997/98: 165), hade 
i direktivet från regeringen fått i uppdrag att i dialog med de berörda föreslå 
och initiera åtgärder som kan förbättra förutsättningarna i storstadsområde-
na (SOU 1998:25). 

Storstadssatsningen som en modell för att bekämpa segregationen har i 
denna undersökning benämnts FAS-modellen. Den bygger på tre olika 
strategier. Den första är flernivåstyrning, den andra är anställningsbarhet 
och den tredje är solidaritet.  

Den första strategin, flernivåstyrning var ägnad att involvera den lokala 
medborgaren i en central-lokal samverkan. Regeringen hade möjligheten att 
göra storstadspolitiken till en nationell politik men valde en lösning som 
innebar lokal-central samverkan eftersom storstadsproblematiken enligt 
regering var mer ett samordningsproblem än ett resursproblem. Denna form 
av samverkan och samfinansiering bedömdes som nödvändig för att säkra 
kommunens stöd, då regeringen ansåg att kommunen hade en viktig roll att 
spela eftersom den hade ansvar för den lokala dialogen och för förstärk-
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ningen av den demokratiska delaktigheten hos invånarna i de utsatta områ-
dena (Prop. 1997/98:165:34).  

Det är ingen tvekan om att det lokala utvecklingsarbetet togs på största 
allvar i alla de inblandade kommunerna, om än med varierande kraft och 
fokus. Att demokratin borde fördjupas och breddas tycktes alla berörda 
aktörer vara överens om. Medborgarna skulle beredas plats för medverkan 
och samverkan i beslutsprocessen (politisk jämlikhet). Mötesplatser för 
samtal och förankring skapades för både policyinitiering, framtagning av 
insatserna och genomförande (upplyst kunnande och effektivt deltagande). 
Att förvaltningsmetoderna också behövde förnyas tycktes det inte råda 
någon tvekan om, men meningarna var delade om förnyelsens inriktning. 
Brukarorienteringen stod starkare en tid, i centrum i de berörda områdena i 
Södertälje, medan förvaltningsorienteringen (professionalism) stod starkare 
i centrum i de berörda områdena i Stockholms, Haninge och Huddinge. 
Inrättningen av boenderåd (Södertälje) och de olika insatserna för att stödja 
föreningslivet samt mobilisera de lokala samhällena kan också tolkas som 
försök att stärka områdenas sociala kapital i syfte att utveckla invånarnas 
medborgaranda i Putnams mening (Putnam, 1997). Metodutvecklingen 
utgjorde förutsättningen för insatsernas framgång. Men hur metodutveck-
lingen skulle ske och vad denna mer konkret skulle innefatta förblev oklart. 
I det läget stod en mångfald av lokala tolkningar till buds. I ett sådant läge, 
då det gällde att välja mellan tillämpning av regelverk och verkställighet av 
partipolitisk ideologi, tvekade aldrig tjänstemännen att avvisa det som man 
uppfattade som ”flum”. De principer, som hävdades för att hålla mera 
djupgående medborgarmedverkan borta, grundades på värden om parla-
mentarism, representativ demokrati och rättstat så som de formuleras i 
grundlagarna. Tjänstemännen hävdade helt enkelt sina traditionella positio-
ner som experter och professionella för att upprätthålla genomförandets 
legitimititet. Detta betyder att medborgarna inte själva skulle direkt delta i 
utformningen av det politiska beslutsfattandet. Beslutsförmågan anförtrod-
des i stället de valda representanterna, och genomförandet tjänstemännen. 
Med andra ord ’logic of appriopriateness’, ”som innebär att handlandet sker 
i enlighet med den rådande ordningen (’matching rules to situations’), gavs 
företräde framför ’logic of consequences’ ”som går ut på att agera i enlig-
het med det förväntade utfallet” (’evaluating their probable consequences 
for the preferences of the actor’ (Allison & Zelikow, 1999:146). Den lokala 
medborgerliga mobiliseringen uteblev och brist på tid och meningsfullhet 
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angavs som huvudskäl till att inte delta i offentliga sammankomster över 
vilka de som bodde i stadsdelarna i fråga inte har någon kontroll.  

Den andra strategin för att bekämpa segregationen kallades i undersök-
ningen anställningsbarhet, då dess syfte var att göra personerna som stod 
utanför den reguljära arbetsmarknaden anställningsbara genom att förbättra 
deras humankapital med utbildning och språkkunskaper. Den tredje strate-
gin för att bekämpa segregationen var solidaritetsstrategin för att inte un-
dergräva samhällets förutsättningar och medborgarnas ansvar för varandra 
samt motverka olika former av sociala spänningar. Det var denna modell 
som användes i de berörda storstadskommunerna (1999 – 2006) som de 23 
nya kommunerna skulle erbjudas, men ödet ville annorlunda.  Den nya 
(borgerliga) alliansregering som tog över efter socialdemokraterna efter 
2006 års val kom att delvis formulera en annan storstadspolitik som i mot-
sats till att bekämpa segregationen inriktar sig på att bekämpa utanförska-
pet.  

Den nya regeringens samverkansstrategi inbegriper såväl offentliga som 
privata aktörer. Som en tydlig markering mot den avgående regeringen, 
valde den nya regeringen en s.k. OPS (offentlig-privat samverkan).  

Den nya urbanpolitikens mål formulerades på följande sätt: 

skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Därigenom ska 
bidragsberoendet minska och utanförskapet brytas. Att bekämpa utanför-
skapet i ett väl utvecklat samspel med att förbättra förutsättningarna för lo-
kal och regional tillväxt i de svenska storstäderna är avgörande för att frigö-
ra människorna inneboende kraft och trygghet (Budgetpropositionen 2007, 
Pressmeddelande 16 oktober 2006, justitiedepartementet). 

För den nya regeringen skulle samverkan ske såväl med företag för att ska-
pa nya arbetstillfällen som inom ramen för statens och kommunernas ordi-
narie verksamheter och resurser: ”Alla inblandade aktörer, såsom staten, 
kommuner, näringsliv, föreningsliv och boende, måste se över hur det loka-
la utvecklingsarbetet kan genomföras effektivt ” (Budgetspropositionen 
2007).   

För att omsätta den nya retoriken till politisk handling skrevs sedan 2007 
nya lokala utvecklingsavtal med 25 kommuner (Lokala utvecklingsavtal för 
2007).  
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Tillväxtmålet blev ett integrerat delmål i den nya urbanpolitiken. Hur 
mycket den nya politiken kommer att ”rätta till det som ligger i vägen för 
livet” i stället för att ”lägga livet till rätta” återstår att se. Den uppgiften får 
den framtida forskningen ta sig an. 
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Demokrati på förortska
FÖRORT OCH INTEGRATION har de senaste decennierna utvecklat sig till ett mäktigt
motsatspar i svensk samhällsdebatt. Miljonprogrammets medialt uppmärksammade
bostadsområden runt de stora städerna har lyfts fram som välfärdssamhällets baksida,
det segregerade Sverige.
Under den första halvan av 2000-talets första decennium gjordes ett omfattande

politiskt försök att angripa flera av de sociala och ekonomiska problem som förknipp-
pades med integrationen av förorten och dess människor. Den statskommunala stor-
stadssatsningen omfattade sju kommuner och tjugofyra bostadsområden i och omkring
Stockholm, Göteborg och Malmö samt sju–åtta olika »mål«- eller politikområden:
arbetsmarknad, fritid och kultur, fysisk bostadsområdesförnyelse, skola och språkut-
veckling, socialbidrag och utbildning. Formellt till en delad budgetkostnad av fyra mil-
jarder. Adolphe Lawson var en av de forskare på Södertörns högskola som följde pro-
cessen på nära håll i Haninge, Huddinge, Södertälje och Stockholm. I lokalpress och på
plats gjorde han sig ett namn som en skarp och frispråkig utvärderare.
I Demokrati på förortska analyserar han hur segregationsbekämpning, demokratiut-

veckling och förvaltningsförnyelse tar sig uttryck på kommunal nivå och på lokalt plan:
i Flemingsberg, Fornhöjden, Geneta, Hovsjö, Husby, Jordbro, Rinkeby, Ronna, Rågsved,
Skärholmen,Tensta, Vårby Gård och Västra Skogås. Allt i syfte att öka valdeltagandet
tredje söndagen i september vart fjärde år.
I boken presenterar Lawson sin tolkning av den svenska modellen för segregations-

bekämpning. Därtill ger han en noggrann framställning av praktik och teori i stor-
stadssatsningens bostadsområden och kommuner.
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