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ABSTRACT 
!
By studying a place or a phenomena research contributes to the creation of  the image 
of  the thing that he or she studies. Also, planning is seen as a democratic tool, a way to 
”make” democracy. In order to see what democratic ideals that is being express it 
becomes important to study the research about democracy in Botkyrka. It is from this 
thinking this study about democracy and research has been formed. The study is a 
mapping of  the research about democracy work in Botkyrka between the years 
1997-2014. Through explorative approach, the research has been identified and 
thematized. The method used is mapping with influences from qualitative content 
analysis and narrative approach. The research is analyzed by the theoretical concept of  
democracy and theories about representative-, participatory- and deliberative 
democracy are used. In this way the research’s story about Botkyrkas democracy work is 
captured.  

!
A total of  22 pieces of  research projects has been identified and thematized. The 
thematization were based on the study's research questions and theoretical perspectives. 
The themes can be understood from two aspects, the first is about the research 
methodology and premises and the other about the content of  the research. Ten themes 
were identified, analysed and discussed. 

!
Based on thematization the general research question about what democratic ideals the 
research expresses is being answered. The story of  the research about the democracy 
work in Botkyrka contains a variety of  expressions. Everything from classical democracy 
problems to stimulating research perspective is being processed and shifts between 
democratic ideals can be seen. Some research uses innovative methods and different 
theoretical approaches which indicates that the researchers want to explore new aspects 
of  the concept of  democracy. 
!
KEYWORDS: Botkyrka, democratic ideals, methodology, the role of  the researcher, 
planning, participatory research, citizens. 
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SAMMANFATTNING 
  
Forskning bidrar till skapandet av bilden av platser och fenomen, forskaren är således 
medskapare av den verklighet han eller hon studerar. Samtidigt kan planering ses som 
ett sätt att göra demokrati, ett demokratiskt instrument. Att studera forskningen kring 
demokrati i Botkyrka blir därmed viktigt för att kunna se vilka demokratiska ideal denna 
ger uttryck för, då den påverkar hur samhället formas. Utifrån resonemanget växte 
denna studie om demokrati och forskning fram. Studien är en kartläggning över 
forskning kring Botkyrkas arbete med demokrati och delaktighet. Genom explorativ 
metod har forskningen identifierats och tematiserats. De metodologiska 
utgångspunkterna har varit i den kvalitativa innehållsanalysen, också element av 
narrativ metod har använts. Materialinsamlingen har genomgående präglats av det 
studerade objektet. Syftet med studien har varit att kartlägga forskning i Botkyrka inom 
ämnet demokrati och delaktighet mellan åren 1997-2014. Materialet har sedan 
analyserats utifrån begreppet demokrati med en fördjupning i de tre demokratiskolorna 
valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati. På så sätt fångas forskningens 
berättelse om Botkyrkas demokratiarbete. 

!
Sammanlagt har 22 forskningsalster identifierats och tematiserats. Tematiseringarna 
gjordes med utgångspunkt i studiens frågeställningar och teoretiska perspektiv. Temana 
kan förstås utifrån två olika aspekter, där den första handlar om forskningens metod och 
utgångspunkter och den andra om innehållet i forskningen. Totalt har tio teman skapats. 

!
Utifrån temana besvaras den övergripande frågeställningen om vilka demokratiska ideal 
forskningen ger uttryck för. Berättelsen om Botkyrkas demokratiarbete innehåller en 
variation av uttryck. Alltifrån klassiska demokratiproblem till utvecklande 
forskningsperspektiv behandlas och glidningar mellan olika demokratiska ideal kan ses. 
Några forskningsprojekt använder sig av nytänkande metoder och annorlunda teoretiska 
utgångspunkter vilket kan ses som ett tecken på att forskarna vill utforska nya aspekter 
av demokratin.  

!
NYCKELORD: Botkyrka, demokratiideal, metodologi, forskarrollen, planering, 
deltagande forskning, medborgare. 
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1. INLEDNING!!
Demokratiarbetet i Botkyrka har en lång historia och redan på 1980-talet utvecklade 
kommunen medborgarkontor för att förbättra service och kommunikation med 
medborgarna. Sedan mitten av 1990-talet har Botkyrka kommun aktivt arbetat med 
frågor kring medborgarnas deltagande och demokrati (Botkyrka kommun 2008). 
Arbetet har förändrats från ett tankesätt om ökat valdeltagande till att omfatta arbete 
med att involvera invånare på ett mer direkt sätt genom olika former av dialog och 
deltagande projekt. I den reviderade strategin för demokrati och deltagande från år 
2013 skriver kommunen:  

!
Demokratin i Botkyrka är inte bara för medborgarna. Demokratin i Botkyrka ska byggas av och 
utvecklas med medborgarna. 

	 	 	 	 	 	 	          (Botkyrka kommun 2013a:1)  !
Kommunens strategier för demokratiarbetet utvecklas ständigt för att passa in i rådande 
samhällsklimat. Samtidigt som det strategiska arbetet utvecklas testas nya metoder för att 
skapa mötesplatser mellan medborgare och politiker. Kommunen har utifrån blivit sedd 
som kreativ och utmanade och fått uppmärksamhet för sitt arbetssätt (Wide — 
Gustavsson 2001:78). Demokrati ses som något föränderligt, vilket samtidigt som det 
utmanar kommunen också öppnar upp möjligheter att på ett faktiskt sätt skapa ett 
samhälle präglat av demokratisk medvetenhet. Frågan om demokrati, delaktighet och 
förtroende för de demokratiska institutionerna ses i kommunen som grundläggande för 
att kunna skapa ett långsiktigt hållbart samhälle (Botkyrka kommun 2007). Samtidigt 
har planeringen blivit ett verktyg att för att främja den demokratiska utvecklingen på 
lokal nivå och ses som ett sätt ”att göra demokrati” (Velásquez 2005a). Därav kan 
planering utvecklats till ett instrument för att förverkliga demokratin och göra den mer 
nåbar.  

!
Sedan många år tillbaka har Botkyrkas demokratiarbete varit föremål för en varierande 
tvärvetenskaplig demokratiforskning med inriktningar inom allt ifrån arkitektur och 
konst till traditionellt samhällsvetenskapliga studier av bostadspolitik, integration, 
segregation och valdeltagande. Forskningsfältet kan således sägas vara mångfacetterat 
och präglas av olika perspektiv på ett föränderligt politiskt och empiriskt fält. För mig är 
forskare viktiga samhällsaktörer vilka inte bara har en möjlighet att studera fenomen 
djupgående, kunskapen genererar även makt och inflytande över samhällsutvecklingen. 
Att studera forskningen kring demokrati bli således viktigt för att kunna se inom vilken 
kontext den befinner sig och vad den ger uttryck för, då den är en viktig del i hur 
samhällens formas och planeras. Detta resonemang har varit en utav ingångarna i 
följande studie. 

!
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Ett utav forskningens syften är att den ska kunna användas i det vardagliga praktiska 
arbetet (se exempelvis Hosseini-Kaladjahi 2004) och det är genom den praktiska 
tillämpningen som forskningens resultat påverkar samhällsutvecklingen. Vidare kan 
forskning sägas bidrar till bilden av en plats eller ett fenomen, då den bygger på 
subjektiva val om vad som ska och inte ska belysas. Forskaren blir således medskapare av 
den verklighet som han eller hon studerar. Trots att forskaren har makten att vara med 
och forma utvecklingen, har denna inte samma tydliga roll i jämförelse med andra 
aktiva aktörer i samhällsutvecklingen. Forskarrollen är mer anonym och inte lika 
tillgänglig. Ansvarsutkrävande finns inte på samma sätt när det gäller forskning som när 
det kommer till politik. Velásquez uttrycker det som att ”… politiker kommer och går, 
medan tjänstemän och forskare består.” (Velásquez 2005a:79). Insynen i forskarens 
arbete är begränsad, även om det finns en maktdimension i arbete som utförs och 
används (se Velásquez 2005a och Bodström 2005). 

!
Det är därför viktigt att studera forskningen. I detta fall, att få en övergripande bild av 
vad som har studerats inom demokratiarbetet i Botkyrka. Denna studie är en 
kartläggning över forskning kring arbete med demokrati och delaktighet i Botkyrka och 
studien ska ge en mer samlad bild över aktuell demokratiforskning. Kartläggningen ska 
därför ses som ett bidrag som lyfter fram aktuella frågeställningar och erfarenheter som 
ett led i kunskapsutvecklingen och på så sätt också uppmärksamma mindre utforskade 
aspekter av forskningsområdet. Studien gör inga aspråk på att studera det faktiska arbete 
med demokrati och delaktighet i Botkyrka, utan snarare är syftet att studera forskningen 
och vad denna ger uttryck för. Kartläggningen får därav ett internt akademiskt värde då 
den bidrar till kunskapsutveckling inom forskningsområdet. Samtidigt har studien ett 
externt värde då den kan användas som ett verktyg i det faktiska arbete med demokrati 
och delaktighet. Inte minst för planerare då dessa mer och mer kan ses om bärare av ett 
demokratiskt verktyg.   

!
1.2 SYFTE 
!
Syftet med studien är att kartlägga forskningen som gjorts inom ämnet demokrati och 
delaktighet mellan åren 1997-2014 i Botkyrka. Materialet kommer att tematiseras och 
analyseras utifrån ett demokratiteoretiskt perspektiv och på så sätt fångas forskningens 
berättelse om Botkyrkas demokratiarbete. Studien har en övergripande forskningsfråga 
som leds av tre mindre. 

!
• Vilka demokratiska ideal ger forskningen om Botkyrkas demokratiarbete uttryck för? 

• Hur görs forskningen om demokrati i Botkyrka?  

• Varför studeras demokratiarbete i Botkyrka?  

• Vad är det forskarna studerar?  
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1.3 METOD 
!
1.3.1 AVGRÄNSNINGAR 
I det inledande arbetet med studien var utgångspunkterna att så förutsättningslöst som 
möjligt kartlägga och analysera forskningsfältet. Att avgränsa en studie över demokrati 
och delaktighet i Botkyrka är i sig en uppgift. Valet av vilken forskning som ska vara 
föremål för studien speglar vad som avgränsar kartläggningen. En svårighet är att 
forskningsfältet är mångfacetterat och förgrenat i flera discipliner. Studien gör därmed 
inga anspråk på att vara heltäckande, vare sig det gäller insamlad forskning eller 
analysen av det insamlade materialet. Istället är ambitionen att visa på tendenser inom 
forskningen. Avgränsningen är därmed brett definierad och styrs av studiens 
frågeställning och det är endast utifrån detta som jag kan dra slutsatser. 

!
Materialet avgränsas tidsmässigt från år 1997 och fram till mars 2014. Som nämnts 
inledningsvis har Botkyrkas demokratiarbete en lång historia där det mer omfattande 
arbetet tog fart 1997. Den tidsmässiga avgränsningen är således skapad i förhållande till 
kommunens arbete med demokrati och delaktighet och är därför inte beroende av 
forskningen i sig själv.  

!
Vidare är det publicerade forskningsmaterial så som forskningsrapporter, böcker och 
artiklar som studerats. Ett krav har varit att forskaren ska varit knutet till universitet, 
högskola eller annan forskningsmiljö. Det finns också ett par studentuppsatser på 
magister och masternivå med i kartläggningen. Det innebär att bland annat projekt- och 
verksamhetsberättelser författade av tjänstemän utesluts, likaså har utvärderingar och 
nulägesrapporter sorterats bort. Exempel på denna typ av material är många utav de 
utvärderingar som Integrationsverket gjorde i samband med Storstadssatsningen . 1

Däremot ingår rapporter/utvärderingar/sammanfattningar skrivna av forskare vilka är 
skriva på uppdrag myndigheter eller kommun. Även uppsatser på lägre nivåer, 
exempelvis på kandidatnivå, har uteslutits. 

!
1.3.2 MATERIALINSAMLING  
Materialinsamlingen har genomgående präglats av det studerade objektet, det vill säga 
forskning om Botkyrkas demokratiarbete. Eftersom fältet är brett och studieobjektet 
befinner sig i en ständig förändring där nytt material ständigt tillkommer, är det viktigt 
med ett öppet tillvägagångssätt . Mitt första steg var därför att ”gräva där jag står”.  2
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 Ett exempel på en sådan rapport är Organisation för demokrati och delaktighet. Delrapport inom den nationella utvärderingen av 1

Storstadssatsningen (2000) från Integrationsverket.

 Exempelvis arbetar en grupp forskare från IBF (Insitutet för bostads- och urbanforskning) under våren 2014 på att 2

sammanställa forskning rörande Botkyrka kommuns arbete med demokrati och delaktighet. Bland annat har arbete med 
dialoger i Alby studerats. På grund av att material ännu inte är publicerat är forskningsprojekt inte en del av 
kartläggning. 



Ansatsen under hela processen kan därför sägas vara explorativ eller öppet 
undersökande (Esaiasson et al 2010:214). Det innebär att materialinsamlingen styrts av 
inkommande tips som följt av sökningar via internet, studier av referenslistor, kontakt via 
e-mail osv. Det material som ingår i studien har främst hittats genom kommunikation 
med personer kunniga inom området samt sökningar via internet vilket kommer att 
diskutera nedan.   

!
Sökningen efter forskning kan delas upp i två faser, där den första var den som var 
djupast och då mest material hittades. Den första omgången ledde till att 24 stycken 
forskningsalster hittades. Efter en översiktlig genomläsning av fynden återstod 18 stycken 
rapporter/artiklar/avhandlingar. Sedan påbörjades den andra sökomgången vilken kan 
ses ha en mer kompletterande karaktär. Efter denna ökade antalet forskningsalster igen 
för att stanna vid 23 stycken. Denna andra materialsökning följdes av en noggrann 
genomläsning av all forsknings som hittats och resulterade slutligen i att 22 stycken 
forskningsalster återstod. Materialinsamlingen genomsyrades av ett ständigt 
antecknande. Olika typer av listor skapades (listor med sökord, kontakter, potentiella 
tematiseringar) samtidigt som forskningsalstren lästes och dokumenterades för att sedan 
sparas eller uteslutas.  

!
Eftersom studien sker under en relativt kort tidsperiod, 20 veckor, har tiden för 
materialinsamlingen begränsats. Materialinsamlingen skedde under sju veckor i januari, 
februari och mars månad, vinter/vår 2014. Trots den korta perioden har målet med 
materialinsamlingen varit att uppnå en empirisk mättnad vilket jag efter mina två 
sökomgångar ansåg att jag gjort (Bryman 2008:700).  

!
Kontakt med relevanta personer  
Ingången i sökandet av material har varit kommunikation med kontakter som har en 
god insyn i ämnet. Dessa kontakter har varit av stor vikt och skapat centrala 
utgångspunkter för vidare sökningar på egen hand. Exempel på sådana kontakter är 
forskare som skrivit om demokratiarbete i Botkyrka, personer vid olika forskningsmiljöer 
och tjänstemän på Botkyrka kommun med god insyn i det som skrivits om 
demokratiarbete i kommunen. Denna kommunikation har främst skett via e-mail . På 3

detta sätt har jag sökt och samlat in relevant information och tips på personer, 
forskningsrapporter eller miljöer där forskning inom området sker. Totalt har tio e-mail 
skickats, både till tjänstemän på Botkyrka kommun och till forskare som arbetar med 
eller har arbetat med demokratifrågan i Botkyrka eller andra med koppling till denna 
typ av projekt. Kommunikationen med min handledare, Sofia Wiberg, har i denna fas 
varit relevant då hon med sin kunskap varit en viktig ingång för att hitta kontakter. 
Denna process kan därmed liknas vid en snöbollsprocess som följer nätverksprincipen 
(Bryman 2012:716). 
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Sökningar på internet  
Utöver kommunikationen har sökningar via Internet efter forskning som är knuten till 
universitet, högskolor eller relevanta myndigheter gjorts. Med utgångspunkt i en generell 
googelsökning har processen lett vidare till mer specifika internetburna hemsidor och 
biblioteksdatabaser. Förutom sökningar på Google har biblioteksdatabasen Libris 
använts där sökningar efter både artiklar och böcker har gjorts. Även på portalen DIVA 
har sökningar gjorts. Där har sökfunktionen använts för att lokalisera forskningen 
knutna till det aktuella området. 

!
Datasökningar har gjorts på sökbegrepp som Botkyrka, Demokrati/Delaktighet/Dialog 
Botkyrka/Alby/Fittja/Hallunda/Norsborg/Tullinge/Tumba, Blommansatsningen/
Storstadssatsningen Botkyrka. Dessa sökord har varierats på olika sätt i många olika 
kombinationer, vilket främst beror på en begreppsmångfald inom ämnet där synonymer 
ofta används. 

!
Källkritik  
I alla studier är det viktigt med ett källkritiskt förhållningssätt. I detta fall är det speciellt 
centralt i samband med insamlingen av materialet och att beakta risken med sökningar 
på Internet. En stor mängd information finns tillgänglig på Internet och för denna 
studie har det varit en grundläggande förutsättning och möjliggjort studien. 
Användningen av Internet innebär en ökad tillgång och spridning av information, 
därmed ökar även risken att felaktigheter florerar. Det är därav viktigt att ställa sig kritik 
till materialet som hittas och detta måste granskas utifrån källkritiska kriterier (Esaiasson 
et al 2010:313ff). Studiens avgränsningar som presenterades ovan har varit till hjälp för 
att kunna sortera bort icke relevant material.  

!
1.3.3 ANALYSMETOD 
Första fasen 
Syftet med studien är som redan nämnt att kartlägga forskningen om demokrati och 
delaktighet i Botkyrka för att sedan kunna tematisera denna. Metoden kan generellt sätt 
kallas för kartläggning och innebär att studien utgår från ett fenomen och kartlägger 
relevanta aspekter av fenomenet. Avgränsningen, som diskuterats ovan, styrs av den 
aktuella forskningsfrågan. Den första fasen i kartläggningen, vilken också har diskuteras 
ovan handlar om att identifiera forskningsmaterialet, det vill säga studiens 
materialinsamling. Materialinsamlingen följs av själva analysen av materialet, i denna 
studie innebär analysen att tematiseringar av materialet görs, vilka skapas utifrån det 
studerade materialet och studiens teoretiska perspektiv (Esaiasson et al 2010:306f).  

!
I studien baseras kartläggningen på kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att element 
från denna metod används för att göra kartläggningen tydlig och på så sätt stärka 
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studiens intersubjektivitet, vilket innebär att läsare ska kunna förstå hur och varför jag 
kommit fram till mina slutsatser (Lundquist 1993:52). Den kvalitativ innehållsanalys kan 
generellt beskrivas som en empirisk vetenskaplig metod som används för att dra 
slutsatser om innehållet i olika typer av textmaterial (exempelvis tidningsartiklar, 
rapporter eller partiprogram) där analysen kan göras på olika abstraktionsnivåer 
(Bergström — Boréus 2006:44ff). Den kvalitativa innehållsanalysen härstammar från 
den kvantitativa innehållsanalysen vilken söker efter att kvantifiera innehållet i olika 
typer av text med förbestämda kategorier. Ledorden i den kvantitativa innehållsanalysen 
är objektivitet och ett systematiskt identifierande, där det understyrks att analysprocessen 
inte ska styras av eller ses som en förlängning av forskarens personliga bias (Patton 
2002:453).  

!
Som redan nämnts är studieobjektet i denna studie, i sig själv brett definierat och ett 
mångfacetterat fält under ständig förändring. Det öppna tillvägagångssättet har därför 
varit viktigt även under analysfasen. De teman som skulle vara vägledande bestämdes 
därför inte på förhand, istället lät jag materielet ”tala om det för mig”. Således var den 
kvalitativa innehållsanalysen mer lämplig för denna studie tillskillnad från den 
kvantitativa. I en kvalitativ innehållsanalys anpassas och utarbetas ständigt nya teman 
vilka genereras från det studerade materialet. Detta skapar en naturlig rörelse mellan 
konceptualisering, materialinsamling, analys och tolkning och processen karaktäriseras 
av ett fram- och tillbakablickande (Bryman 2012:557ff). I studien kan den processen 
symboliseras av det ständiga skapande av olika listor som nämns ovan. Viktigt att 
poängtera är att det dock finns vissa givna initiala teman som styr den första fasen i 
analysprocessen. I detta fall har de teoretiska utgångspunkterna ständigt varit 
närvarande, materialet har alltså lästs med demokratiteoretiska glasögon. Även studiens 
avgränsningar som presenterades tidigare har fungerat som initiala kategorier i den 
mening att material har sorterats bort. Framförallt har de frågeställningar som 
presenterades inledningsvis styrt läsningen och således tematiseringen av materialet.  

!
Inom den kvalitativa innehållsanalysen ses materialets kontext som central, det vill säga i 
vilket sammanhang forskningen befinner sig i (Bryman 2012:557ff). Därför presenteras i 
kapitel två, Botkyrka som kommun, kommunens arbete med demokrati och delaktighet 
samt de nationella satsningar som kommunen varit involverad i. Vidare finns också en 
forskningsöversikt i Appendix 1 - En fördjupad forskningsöversikt där de centrala delarna av 
varje forskningsalster presenterats.  

!
Andra fasen  
Analysens nästa fas innebär att materialet sorteras och teman utarbetas. 
Tematiseringarna är identifierade både utifrån det empiriska materialet, 
forskningsalstren, samt de teoretiska utgångspunkterna och syftar till att spegla det som 
förs fram i forskningen rörande arbetet med demokrati och delaktighet i Botkyrka. De 
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olika tematiseringarna bygger på identifierade gemensamma nämnare vilka tillsammans 
bildar en gemensam enhet. Aspekter som repetition, teorirelaterade resonemang och 
uteblivna resonemang är vägledande under detta arbete (Bryman 2012:578ff). Under 
denna fas besvaras studiens underliggande frågeställningar genom att forskningen 
tematiseras utifrån dessa. Genom denna metod har de tio teman utarbetats. 

!
Tema fem, sex, sju och åtta besvarar den underliggande frågeställningen om varför 
forskningen har utförts. Detta görs med hjälp av att djupare studera vilka teoretiska 
utgångspunkter forskningen har haft. Genom att studera forskningens teoretiska delar 
samt forskningsalsternas nyckelord har en sammanställning över teoretiska begrepp 
kunnat göras, denna finns i kapitel 5.2. Sammanställningen befinner sig på en 
övergripande nivå och är inte heltäckande. Vidare visar den inte om hur frekvent visa 
begrepp förekommer eller hur forskningen har använt begreppen. Sammanställningen 
visar inte heller hur forskarna förhåller sig till de teoretiska begreppen. Efter att de 
teoretiska begreppen identifierats klustrades dessa i fyra olika teman. Detta gjordes 
genom att söka gemensamma nämnare vilka tillsammans bildar ett tema. I denna 
process var studiens teoretiska referensram central, även min förförståelse för ämnet har 
spelat in i skapandet av dessa teoretiska kluster.  

!
Tredje fasen 
Genom de tio skapade temana kommer en berättelsen om demokrati och delaktighet i 
Botkyrka att urskiljas. I detta stadie kan analysmetoden sägas vara inspirerad av 
narrativanalys. Med narrativanalys flyttas fokus från ”vad hände?” till ”hur försöker 
människor skapa förståelse för vad som hände?” Syftet blir såldes inte att beskriva, utan 
att genom analysen skapa förståelse för det studerade genom att relatera innehållet till 
en helhet (Johansson 2005:289).  I denna studie innebär därför narrativanalys att teman 
lyfts fram och relaterats till den teoretiska berättelsen och på så sätt skapas en ny 
berättelse. Temana tolkas utifrån studiens teoretiska referensram och bildar på så sätt en 
helhet. I denna del söker jag att se efter vad som karaktäriserar berättelsen som en 
helhet, så som riktning, struktur och nivå. I denna fas skrivs på sätt berättelsen om 
forskningen om Botkyrkas demokratiarbete.   

!
1.3.4 FÖRFÖRSTÅELSE OCH TOLKNINGEN AV MATERIALET  
Det är viktigt att poängtera att jag gick in i studien med förförståelse, kunskap och 
därmed åsikter. Genom en kandidatexamen i statsvetenskap, där demokrati 
genomgående är utgångspunkten, samt ett tidigare projekt om Botkyrka kommuns 
demokratiarbete har gjort att jag redan skapat mig en bild. Detta har kommit att 
påverka studien och det har varit upp till mig att beakta detta under studiens 
genomförande. 

!
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Vidare är en annan central aspekt med denna typ av metod, diskussionen om tolkning 
av materialet, det vill säga hur materialet förstås. Det kan kopplas till diskussionen ovan 
om materialets kontext. Inom den kvalitativa innehållsanalysen används ofta ett 
hermeneutiskt tolkningsperspektiv (Bryman 2012:560). Hermeneutiken kan ses som en 
form av tolkningslära där texten tolkas för att förstå syftet. Vidare poängterar skolan 
mänsklig subjektivitet där verkligheten ska bli förstådd från insidan istället för att 
undersökas från utsidan. Verkligheten ses alltså som beroende av vem som studerar den 
(Lundquist1993:76; Hollis 2008:16f).  

!
Element från det hermeneutiska perspektivet är aktuellt i denna studie då 
frågeställningarna kan sägas utgå ifrån en form av tolkning och en strävan efter att 
skapa en vidare förståelse av det studerade materialet. Detta innebär dock en svårighet 
att uppnå objektivitet. Bland annat innebär det att studien kan göras på ett annat sätt 
vid ett annat tillfälle, av mig själv eller av någon annan. Tolkningen av materialet blir 
beroende på vem som studerar det, vilket kan leda till svårigheter att uppnå ömsesidig 
förståelse av det studerade materialet, då det ständigt omtolkas. Studiens 
intersubjektivitet blir såldes viktig, där stegen i uppsatsarbetet noga måste redovisas för 
att läsaren ska kunna förstå varför jag kommit till de slutsatser jag presenterar (Teorell 
— Svensson 2007:54). Därav kan kontinuerliga referat och citat till det insamlade 
materialet hjälpa läsaren att själv tolka och dra slutsatser och på så sätt kan även en 
förståelse för mina tolkningar skapas. Detta stärker studiens intersubjektivitet ytterligare. 

!
1.4 DISPOSITION 
!
Studien inleddes med ett kapitel som behandlar syfte, frågeställningar samt studiens 
metod. I det andra kapitlet följer en orientering kring Botkyrka kommun och deras 
arbete med demokrati och delaktighet såväl som en presentation av de nationella 
satsningar Botkyrka deltagit i. I det tredje kapitlet presenteras studiens 
demokratiteoretiska utgångspunkter, vilket materialet kommer att ställas emot. I det 
fjärde kapitlet presenteras en sammanställning över den forsknings som har lästs. En 
fördjupad forskningsöversikt finns att läsa i studiens Appendix 1 - En fördjupad 
forskningsöversikt, där presenteras bland annat forskningens metodologiska 
tillvägagångssätt, de teoretiska utgångspunkter som använts och forskningens slutsatser. I 
det femte kapitlet sker tematiseringen av forskningen som hittats. I det sjätte kapitlet 
följer en analys över tematiseringen och den övergripande frågeställningen besvaras. 
Således skrivs också forskarnas berättelse om Botkyrkas demokratiarbete. Studien 
avslutas med fritt hållna reflektioner och slutkommentarer.  
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2. DET EMPIRISKA FÄLTET!!
I detta kapitel presenteras översiktligt Botkyrka kommun samt kommunens arbete med 
demokrati och delaktighet. Här beskrivs även kort de nationella satsningarna: 
Blommanpengarna, Fittjasatsningen och Storstadssatsningen. Denna empiriska översikt 
ska ses som ett verktyg för att få grundläggande kunskap kring arbete med demokrati 
och delaktighet i Botkyrka samt vilka nationella insatser som varit aktuella i kommunen. 
Detta görs för att få en uppfattning om den kontext som den studerade forskningen 
befinner sig i.  

!
2.1 BOTKYRKA 
!
Botkyrka kommun ligger söder om Stockholm, mellan Stockholm och Södertälje. 
Kommunen räknas som en av Stockholm läns förortskommuner. Botkyrka har cirka 87 
000 invånare med en ständigt ökande befolkning. Medelåldern bland kommunens 
invånare är 37 år vilket är en av Sveriges lägsta. I kommunen har över 50 procent av 
befolkningen utländsk bakgrund och det talas cirka 100 språk. Kommunen består av 
fem kommundelar: Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba-Grödinge 
(Botkyrka kommun 2014b).  

!
2.1.1 ARBETE MED DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET I BOTKYRKA 
KOMMUN  
Botkyrkas aktiva arbete med demokrati startade 1997 men har en längre historia än så 
och frågorna har varit aktuella sedan 1980-talet, då ett medborgarkontor  inrättades. År 4

1997 tillsatte kommunen en tjänst med uppdraget att öka valdeltagandet inför valet 
1998. Samma tjänst utvecklades sedan till att arbeta med demokratiutveckling utifrån 
fler aspekter än endast valdeltagande (Botkyrka kommun 2008:3). År 1997 skapades 
även ett politiskt organ, demokratiberedningen, med syfte att på ett samlat sätt hantera 
kommunens demokrati- och integrationsarbete. Detta mynnade ut i ett kontinuerligt 
arbete där olika metoder för att öka den demokratiska delaktigheten utvecklades. 
Arbetet ledde exempelvis fram till inrättandet av ett ungdomsfullmäktige år 2002 
(Botkyrka kommun 2013a:13).  

!
Under början av 2000-talet utvecklades demokratiarbetet i kommunen genom att det 
fick en lokal dimension i de olika kommundelarna. Det lokala fokuset på 
demokratifrågan stärktes av Storstadssatsning, som skapade en grund för arbete med 
delaktighet genom olika projekt på områdesnivå. En förutsättning för det lokala 
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 Ett medborgarkontor är ett kontor för offentlig service där olika offentliga enheter samlas med syftet att öka 4
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dialogarbetet var skapandet av områdesgrupper. Områdesgrupperna består av 
representanter från olika kommunala förvaltningar och andra centrala verksamheter i 
varje kommundel, exempelvis polis, landsting, representanter från näringslivet, 
bostadsbolag och skolor  (Botkyrka kommun 2014a). Under denna period utvecklades 5

dialogarbetet ytterligare och metoder för dialog med medborgare växte fram. 
Internetutvecklingen och sociala medier gav dialogarbetet ännu fler dimensioner och 
möjligheter (Botkyrka kommun 2008:3f).   

!
År 2006 skapade kommunlednings förval tn ingen en hel t ids t jäns t för 
demokratiutveckling, det gjorde att demokratiarbetet stärktes ytterligare. Året därpå, 
2007, inrättades sex stycken dialogforum i kommunen med syftet att fungera som en 
områdesbaserad arena där politiker och invånare möts där invånarna bestämmer vad 
som ska diskuteras. Under dessa år intensifierades arbetet genom att fler metoder för 
delaktighet utvecklades. Den digitala medborgarpanelen är ett exempel på en sådan 
metod (Botkyrka kommun 2013a:13).   

!
År 2007 antog Botkyrka kommun sex stycken utmaningar för att skapa ett långsiktigt 
hållbart samhälle. De sex utmaningarna byggde på tre dimensioner av begreppet 
hållbar utveckling: ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet samt social hållbarhet. 
En utav de långsiktiga utmaningarna handlar om demokrati och förtroende, där 
kommunens mål är att stärka förtroendet för demokratiska institutioner såväl som 
förtroende mellan medborgare (Botkyrka kommun 2007). Samarbete och förtroende ses 
som en förutsättning för ett hållbart samhälle då det gör att medborgarnas ansvarskänsla 
för varandra såväl som för samhällsutvecklingen stärks (Botkyrka kommun 2013b:31). 

!
Hösten 2013 publicerades kommunens årliga omvärldsanalys där bedömningar görs av 
hur Botkyrka i framtiden påverkas av händelser på lokal och global nivå. Analysen ligger 
ti l l grund för kommunens flerårsplan vilken kan kopplas ti l l de sex 
hållbarhetsutmaningarna (Botkyrka kommun 2013b:2f). Omvärldsanalysen beskriver 
hur förtroendet för det politiska systemet förmåga har minskat. En ökad polarisering i 
samhället och sociala mediers roll i opinionsbildningen med en snabbare förmåga till 
politisk mobilisering är frågor som är aktuella i Botkyrka. Utmaningar för kommunens 
demokratiarbete är det minskade intresset för partipolitik men ett ökat intresse för 
sakfrågor där formerna för engagemang ständigt utvecklas, inte minst bland ungdomar. 
Aktuella frågor i kommunen, som renoveringen av miljonprogramsområdena  samt 6
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 Se studien Det lokala arbete i Botkyrka. En jämförande studie av två områdesgrupper i Fittja och Tullinge skriven av Hassan 5

Hosseini-Kaladjahi (2006) för en djupare diskussion kring områdesgrupperna och dess organisation. 

Med renoveringen av miljonprogramområden syftar jag på den konflikt som startade i samband med Botkyrkabyggens 6

(det kommunala fastighetsbolaget i Botkyrka) försäljning av 1300 lägenheter på Albyberget. Sammanslutningen ”Alby är 
inte till salu” bildades för att förhindra försäljningen och kom att bli en stor proteströrelse, som genom att samla 
namnunderskrifter försökte få tillstånd en folkomröstning om utförsäljningen. Framförallt grundade sig ilskan hos de 
boende i att beslutet om försäljning hade skett utan en diskussion med de boende (Kugelberg 2013). 



kommundelningsfrågan  påverkar medborgarnas syn på demokratin och på varandra. 7

Det finns en risk att dessa sakfrågor skapar en ”vi och dom-känsla” inom kommunen. 
Utifrån detta konstateras i analysen att kommunen i sitt arbete med demokrati måste 
utveckla förmågan att möta nya krav från medborgarna för att stärka 
sammanhållningen i kommunen (Botkyrka 2013b:31ff). Under hösten 2013 påbörjades 
också ett arbete med att ta fram reviderad strategi för kommunens arbete med 
demokrati och delaktighet och arbetet fortsatte under våren 2014. Strategin ligger till 
grund för kommunens fortsatta arbete med demokrati och delaktighet (Botkyrka 
kommun 2013a).  

!
2.2 NATIONELLA SATSNINGAR 
!
2.2.1 BLOMMANPENGARNA  
Under 1990-talet fördjupades de ekonomiska och sociala skillnaderna i Sverige. I hela 
landet ökade arbetslösheten och den största ökningen fanns i landets mest utsatta 
storstadsområden. Detta drabbade speciellt invånare med utländsk bakgrund. Därför 
avsattes under åren 1995-1998 de så kallade Blommanpengarna. Blommanpengarna 
syftade till att utveckla och genomföra metoder för att bryta den ökade sociala, 
ekonomiska och demografiska segregationen i ett antal svenska storstadskommuner. 
Botkyrka var en utav de kommuner som fick ta del av denna satsning. 
Blommansatsningen var i första hand inriktad på att skapa förutsättningar för arbetslösa 
med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden. Detta gjordes främst genom 
kompetenshöjande åtgärder. Satsningen skulle karaktäriseras av nytänkande och 
helhetssyn och poängterade särskilt vikten av förankring och samverkan på lokal nivå 
vilket framförallt innebar samverkan mellan stat och kommun (Integrationsverket 
2000:7ff). 

!
2.2.2 FITTJASATSNINGEN  
Efter Blommansatsningen startades Nationella exempel, där de tre kommundelar i 
Sverige som bedömdes vara de mest invandrartäta blev nationella exempel. Dessa var 
Fittja i Botkyrka, Rosengård i Malmö och Hjällbo/Gårdsten i Göteborg. I Fittja kallades 
satsningen för Fittjasatsningen. Fittjasatsningen bestod av ett antal projekt vilka hade 
syftet att stödja invandrare och integrationen i det svenska samhället. Projekten kan 
delas upp i fyra stora kategorier: arbetsmarknad, språk, social frågor och demokrati. I 
samband med satsningen fick Fittja ett löfte om att få 100 miljoner kronor för de tre år 
satsningen skulle pågå. Dock ersattes Fittjasatsningen 1999 av det som kom att bli 
Storstadssatsningen och våren 2000 blev Fittjasatsningen en del av denna (Hosseini-
Kaladjahi 2002:9f).  

!
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Tullinge skulle bilda en egen kommun och övriga Botkyrka förblir en kommun (Botkyrka kommun 2013b).



2.2.3 STORSTADSSATSNINGEN 
I december 1998 godkände riksdagen regeringens förslag till en nationell politik för 
storstadsområdena, storstadspropositionen , vilket kan ses som en utveckling och 8

fördjupning av Blommanpengarna. Den nya politiken hade två övergripande mål. Det 
först var att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt i storstadsregionerna. 
Vidare var målet att bryta segregationen i områdena och därmed verka för jämställda 
levnadsvillkor. Det andra delmålet vilket kretsade kring att bryta segregation kunde 
brytas ner i åtta stycken mindre delmål, där det sista handlade om att öka det 
demokratiska deltagandet (Integrationsverket 2002:11).  

!
Tillsammans skulle staten och sju storstadskommuner: Botkyrka, Göteborg, Haninge, 
Huddinge, Malmö, Stockholm och Södertälje, komma överens om hur segregationen 
skulle hanteras. Lokala utvecklingsavtal användes som praktiska instrument för 
satsningen vilka löpte mellan 1999-2005 (detta varierar något mellan de olika 
kommunerna). Utvecklingsavtalen innehöll lokalt anpassade mål, en reglering av 
kommunens och statens åtagande, en åtgärdsplan för varje stadsdel samt en 
uppföljnings- och utvärderingsplan av varje enskilt projekt. Kommunerna fick själva 
bestämma hur mycket varje kommundel inom kommunen skulle få och kommunen var 
även ansvarig för att utvecklingsavtalen genomfördes (Integrationsverket 2002:27ff).   9

!
Inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen i Botkyrka valdes tre kommundelar ut: 
Fittja, Alby och Hallunda/Norsborg. Sammanlagt betaldes 126 miljoner kronor ut till 
de tre kommundelarna och motsvarande belopp betalades av kommunen. Detta 
resulterade i 92 projekt inom arbete och sysselsättning, utbildning och språk, sociala 
åtgärder, kulturell aktivitet, folkhälsa och trygghet, samt demokratiskt deltagande. I 
Botkyrka pågick satsningen till år 2003 (Hosseini-Kaladjahi 2002:10).  10

!
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 Det finns en uppsjö av litteratur om Storstadssatsningen i Sverige bland annat gav Integrationsverket ut en stor mängd 9

rapporter om satsningen. Dessa finns att hämta på: http://mkc.botkyrka.se/bibliotek/integrationsverkets-publikationer. 
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Storstadssatsningen i Botkyrka kommun (2002) skriven av Hassan Hosseini-Kaladjahi och På rätt väg? Slutrapport från den 
nationella utvärderingen av Storstadssatsningen(2002) Integrationsverket,



3. DEMOKRATI OCH TRE 
DEMOKRATIIDEAL !!
Nedan kommer studiens teoretiska utgångspunkter att presenteras. De teoretiska 
utgångspunkterna utgör studiens analysram genom vilken materialet studeras. Kapitlet 
har delats upp i fyra delar. I den första sker en generell diskussion kring begreppet 
demokrati och hur detta har utvecklats samt hur det används i denna studie. Detta följs 
av djupare diskussioner kring tre demokratiteoretiska utgångspunkter: valdemokrati, 
deltagande demokrati och samtalsdemokrati. Det finns många fler demokratiideal , 11

dock anser jag att det blir mest givande med en diskussion kring dessa tre övergripande.    

!
3.1 DEMOKRATINS INNEHÅLL  
!
Demokratins historia visar att det ständigt sker en diskussion där begreppets rätta 
definition är i fokus. Olika demokratiska modeller visar hur diskussionen har hanterats 
under olika tidsperioder och på så sätt utforskas begreppets innehåll där nya 
demokratiteorier uppstår som reaktioner på gamla. Inom demokratiteorin kan en tydlig 
skillnad ses mellan teorier som värderar politiskt deltagande på grund av värdet i själva 
deltagandet vilket förstås som ett fundamental självuppfyllande. Det finns också teorier 
som har en mer instrumental syn på demokrati. Demokrati ses som ett styrelseskick och 
syftet är att det ska vara ett verktyg för att skydda medborgare mot godtyckliga lagar 
samt skapa förutsättningar för medborgarna att ge uttryck för åsikter (Held 2006:231). 
Den främsta diskussionen handlar således om: ska demokrati handla om en form av 
självstyre där värdet för medborgarnas är engagemang? Eller ska demokrati vara ett 
demokratiskt hjälpmedel för att fatta politiska beslut? (Held 2006:1ff)  

!
Demokrati har utvecklats genom social kamp och på så sätt har innebörden skapats. 
Begreppet demokrati härstammar från grekiskan demokratis, där demos betyder folket 
och kratos betyder styre, folkstyre. Således innebär demokrati ett politiskt samhälle där 
det råder politisk jämlikhet bland medborgarna med ett styrelseskick där det är folket 
som bestämmer. Vad ett politiskt samhälle med politisk jämlikhet innebär varierar dock 
och demokratins innehåll och utformning diskuteras ständigt och hur begreppet 
definieras beror på vilka värden som förespråkas (Held 2006:1f).  

!
Något som gör demokratins historia och utveckling än mer oklar är att det är en aktiv 
historia där många komplexa element behandlas (Held 2006:1ff). Den aktiva historien 
innebär att det konstant pågår en tyngdpunktsförskjutning av värden inom och mellan 
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demokrati (Demokratiutredningen 2000:21f).



olika demokratiska synsätt. Lundquist beskriver det som ”För ett demokratiskt system är 
förändring ett naturligt tillstånd.” (Lundquist 1998:78). Förändring är centralt för 
demokratins historia och utveckling, vilket innebär att samhällets politiska aktörer måste 
vara beredda på omorganisering. Vidare innebär det att något som vid ett tillfälle ses 
som starkt politiserat, vid ett annat tillfälle helt lämnas utan diskussion. Definitionen av 
begreppet demokrati kan därför också sägas vara situationsbaserat. Något som också 
försvårar diskussionen om begreppet demokrati är att diskussionen om demokratiska 
system kan ske på många olika abstraktionsnivåer. Å ena sidan kan diskussionen ske på 
en mycket abstrakt nivå då till exempel renodlade ideologier diskuteras. Å andra sidan 
kan det handla om specifika idésystem vilka är baserade på empiriskt material, 
exempelvis lagstiftning (Lundquist 1998:75ff).  

!
Jag har valt att dela upp den teoretiska diskussionen i tre generella uppdelningar: 
valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati. Den baseras på Gilljam och 
Hermanssons tredelning av olika demokratiideal (Gilljam — Hermansson 2003). 
Uppdelning speglar de generella skillnaderna mellan det som benämns i termer av 
liberala eller representativ demokratimodeller och direkta samt deltagande 
demokratiskolor och representerar olika varianter av demokratins innehåll (Henecke — 
Kahn 2002:10; Held 2006:4). I studien väljer jag att använda Gilljam och Hermanssons 
benämningar på de olika demokratiperspektiven då jag anser att de på ett tydligt sätt 
beskriver perspektivens olika ståndpunkter och därmed även belyser vad som skiljer 
perspektiven åt. Jag väljer dock att diskutera begreppen utifrån flera olika 
demokratiteoretiker, exempelvis David Held, Chantal Mouffe och Lennart Lundquist, 
vilket innebär att begreppets innehåll inte endast speglar Gilljams och Hermanssons syn. 
Även demokratiutredningens  rapport En uthållig demokrati! Politik för folkstyre på 2000-talet: 12

Demokratiutredningens betänkande har använts när de tre demokratiidealen diskuteras, vilket 
gör att diskussionen får en förankring i den svenska demokratin. Vidare ska de olika 
demokratiidealen förstås som idealtypiska eller normativa och handlar således om hur 
det demokratiska systemet bör vara utformat. Till skillnad från empirsikt orienterade 
demokratimodeller där faktiska förhållanden studeras (Gilljam — Hermansson 
2003:11). Lundquist poängterar att de demokratiska idéerna under flera århundraden 
lagts på varandra vilket är en effekt av demokratins föränderliga natur. Det innebär att 
det egentligen inte finns någon logik i de olika demokratiteoretiska perspektiven och de 
bildar således inte alltid enhetliga system (Lundquist 1998:79).  

!
Tredelningen är baserad på demokratiidealens demokratiska mekanismer, vilket beskrivs 
som ”de fenomen som och omständigheter som producerar eller förverkligar 
demokrativärdena” (Gilljam — Hermansson 2003:12). Således kan definitionen av 
demokratimekanismer kopplas samman med diskussionen ovan om vad syftet med, såväl 
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som innebörden av begreppet demokrati bör vara. I det här fallet är val, deltagande och 
samtal tre olika demokratimekanismer: 

!
Indelningen är grundad på olika sätt att motivera varför en medborgare skall acceptera ett 
bindande beslut som går emot det egna önskemålet: i valdemokrati därför att medborgarna har 
valt politikerna och att de kan bytas ut i nästa val; i deltagardemokratin därför att medborgarna 
haft möjlighet att påverka beslutet; och i samtalsdemokratin därför att beslutet har föregåtts av 
en process där goda argument har framförts. 

	 	 	 	 	 	               (Gilljam — Hermansson 2003:15) 

!
Även om uppdelningen står för olika demokratiska innebörder finns det vissa 
gemensamma drag som enar de olika definitionerna. Dessa kan beskrivas som 
demokratiska kärnvärden och utgår från den grundläggande definitionen av begreppet 
demokrati (demos och kratos). Kärnvärdena är: folksuveränitet, politisk jämlikhet samt 
folkviljans förverkligande (Gilljam — Hermansson 2003:14f). Det vill säga, alla 
demokratimodellerna utgår från ett antal medborgerliga fri- och rättigheter vilka ska 
garantera förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle.  

!
Henecke och Kahn utgår ifrån att de olika demokratimodellerna vilar på det 
representativa systemet. Diskussionen handlar således om hur mycket utrymme det ska 
finnas för medborgarnas medverkan och inflytande inom det representativa systemets 
ramar (Henecke — Kahn 2002:11). Denna syn skiljer sig från Held som gör en tydlig 
skillnad mellan liberala och representativa modeller och deltagande samt direkta 
demokratiskolor (Held 2006:4f). Även Gilljam och Hermanssons gör tydliga 
distinktioner, även inom de olika demokratiperspektiven, och tar det därför det ett steg 
vidare. Exempelvis menar författarna att begreppet valdemokrati inte kan likställas med 
begreppet representativ demokrati då det första är baserat på en normativ idealbild och 
det andra är en benämning på det faktiska utförandet av valdemokratin (detta diskuteras 
mer nedan) (Gilljam — Hermansson 2003:16). I denna studie väljer jag att likt Henecke 
och Kahn att se de tre uppdelningarna som en del av den representativa demokratin 
och de speglar således olika varianter av denna modell där de representativa inslagen är 
mer eller mindre synliga. Framförallt beror det på att studien studerar forskning om 
demokrati i en svensk kontext. Idag är den representativa demokratin den demokratiska 
verkligheten i Sverige, något som är viktigt att beakta. Därav är utgångspunkterna i det 
representativa demokratin relevant. 

!
Nedan följer en djupare diskussion kring demokratimodellerna. De teoretiska 
utgångspunkterna som presenteras utgör endast valda aspekter där fokus ligger på att 
lyfta fram de viktigaste komponenterna inom varje modell. Syftet är att visa på centrala 
olikheter mellan de demokratiska utgångspunkterna och de främsta konfliktpunkterna. 
Diskussionen kommer därför att hållas på en relativt abstrakt nivå.  

!
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3.2 VALDEMOKRATI  
!
Begreppet valdemokrati ses som ett samlingsnamn för demokratiideal där betydelsen av 
regelbundna och återkommande val mellan konkurrerande politiska representanter är 
centralt. Medborgarna påverkar politiken genom att rösta på politiker och partier. Det 
innebär att en viktig aspekt är att medborgarna får information om politiken som förts 
under den mandatperiod som varit och om den framtida politik som kommer att föras 
vid en eventuell vinst. Den ursprungliga idén med denna typ av demokratiideal är att 
den utesluter medborgarnas möjlighet till påverkan mellan valen. Därmed utesluter inte 
modellen att det valda representanterna är lyhörda och kommunicerar med 
medborgarna även mellan valen. Kommunikationen är dock begränsad till att handla 
om information om sakfrågor mellan medborgare och de folkvalda politikerna (Gilljam 
— Hermansson 2003:15ff).  

!
Valdemokrati kan ses som en liberal demokratimodell vilken menar att individer deltar i 
politiska processer för att gynna sina definierade egenintressen. På så sätt handlar 
demokrati om att slå ihop och göra avvägningar mellan enskilda intressen. Politiska 
representanter konkurrerar om medborgarnas röster, vilket i förlängningen syftar till att 
förvalta väljarnas intressen och fatta politiska beslut för att möta dessa. Vidare ses den 
politiska och privata sfären som åtskild och för att förhindra maktkoncentration är 
statens befogenheter begränsade genom maktdelning mellan olika politiska institutioner, 
grundlagsskyddade fri- och rättigheter samt fri massmedia (Held 2006:268).  

!
De gemensamma utgångspunkterna för det valdemokratiska idealet är 
ansvarsutkrävande i efterhand samt mandatgivande. Ansvarsutkrävande i efterhand 
syftar till att medborgare ska utvärdera tidigare prestationer av politiska partier och 
politiker (Gilljam — Hermansson 2003:17). Det handlar således om att belöna eller att 
bestraffa politiker för den förda politiken, detta görs på valdagen då valet för nästa 
mandatperiod sker. Detta innebär att det är viktigt med en tydlig ansvarsdelning för att 
se vem eller vilka som gjort vad. Ansvarsutkrävande kan ses som sista möjligheten för 
medborgare att styra politiken genom att i efterhand visa sitt missnöje (Kumlin 
2003:83ff). Vidare betyder det att det är viktigt att politiska processer är öppna så att 
medborgarna kan bilda en egen uppfattning om vad som skett (Henecke — Kahn 
2002:11). Till skillnad från ansvarsutkrävande i efterhand handlar mandatgivande om 
att väljarna ska blicka framåt och ge sin röst på det framtida politiska innehållet som 
presenteras (Gilljam — Hermansson 2003:17). 

!
Enligt Gilljam och Hermansson är valdemokrati en renodling där de mest typiska 
dragen i den representativa demokratin lyfts fram och dessa två bör därför inte likställas. 
Begreppet valdemokrati ska ses som en idealtyp och representativ demokrati ska 
däremot ses som en beteckning på det faktiska styrelseskicket. Den representativa 
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demokratin innehåller ofta inslag av deltagar- och samtalsdemokratiska ideal. Det finns 
dock en rad varianter av valdemokrati som ideal. Nedan presenteras två (Gilljam — 
Hermansson 2003:16).  

!
Den pluralistiska demokratimodellen är en variant av valdemokrati som bygger på 
resultatet av empiriska studier och skillnaden från den renodlade valdemokratin är att 
makten inte är koncentrerad till endast de politiska representanterna. Istället är makten 
utspridd bland olika intresseorganisationer som har möjlighet att påverka politikerna. På 
så sätt representeras medborgarna genom intresseorganisationerna och dessa får en 
demokratisk funktion samtidigt som maktkoncentration motverkas. Deltagande ses som 
viktigt genom att medborgarna organiserar sig i olika grupperingar som företräder olika 
intressen men direktdemokratiska institutioner förespråkas ej (Henecke — Kahn 
2002:12). Ytterligare en variant av valdemokrati bygger på Schumpeters elitmodell. 
Schumpeter förespråkade att medborgarnas deltagande skulle begränsas till endast valet 
av representanter vilket var grundat i en syn på att vanliga medborgare är oförmögna 
till ett ansvarsfullt politiskt handlande (Gilljam — Hermansson 2003:16). 

!
Valdemokratin har de senaste åren fått utstå en hel del kritik. Framförallt handlar 
kritiken om att systemets verkliga handlingsförmåga och inflytande ifrågasätts. De 
ansvarsförhållanden som ses om utmärkande och centrala inom valdemokratin utmärks 
mer sällan av den genomskinlighet och överskådlighet som är en förutsättning. Kritik 
lyfts mot att allt fler beslut fattas genom informella kanaler genom exempelvis lobbning 
och massmedia. De demokratiska organen får därför endast en formell makt att besluta 
om frågor som egentligen redan blivit beslutade (Demokratiutredningen 2000:28). 
Anledningen till varför det ser ut så här är flera. Informationsbrist bland väljare, 
omorganisering och värdeförskjutning inom den offentliga förvaltningen samt 
flernivådemokrati är exempel på några orsaker som bidragit till utvecklingen (Kumlin 
2003:89ff). Kritiken kan därför sägas handla om valdemokratins oförmåga att anpassa 
sig till rådande samhällsklimat. På grund av detta minskar möjligheten till insyn bland 
medborgarna och offentligt ansvarsutkrävande blir svårare att uppnå. Den allvarligaste 
konsekvensen av detta är att medborgarnas förtroende för de demokratiska 
institutionerna sjunker, vilket skadar demokratin (Demokratiutredningen 2000:28). 

!
3.3 DELTAGARDEMOKRATI  
!
Det deltagardemokratiska idealet karaktäriseras av att medborgarna, till skillnad från i 
valdemokratin, har en aktiv politisk roll vilken innebär mer än att välja politiska 
representanter vid regelbundna val. Utgångspunkten för deltagardemokratin är att så 
många medborgare som möjligt kontinuerligt ska medverka i politikens utformning. 
Vidare ska medborgarna, när det är möjligt, vara med och fatta politiska beslut. 
Deltagardemokratin kan därför sägas ha två dimensioner. Den första handlar om att 
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medborgarna för fram synpunkter genom exempelvis demonstrationer, 
namninsamlingar och uppvaktningar. Den andra dimensionen innebär att medborgarna 
får vara med och ta politiska beslut genom exempelvis folkomröstningar (Gilljam — 
Hermansson 2003:19).  

!
Henecke och Kahn utgår ifrån den svenska demokratiutredningens definition av 
deltagardemokrati där den grundläggande utgångspunkten är att demokratiskt 
deltagande ”är av godo”. Med detta menar demokratiutredningen att demokratiskt 
deltagande ses som en metod att utveckla människors demokratiska kompetens 
(Henecke — Kahn 2002:14). Demokratisk kompetens innebär ömsesidighet, respekt, 
tolerans, solidaritet och en känsla av gemensamt ansvar för att kunna skapa det goda 
samhället (Lundquist 1998:87). På så sätt ställer man sig kritisk mot Schumpeters tankar 
om att det endast är en demokratisk elit som kan vara delaktiga i det demokratiska 
systemet. Inom deltagardemokratin ses alla medborgare inneha denna förmåga.  

!
Deltagardemokrati beskrivs sällan som ett helhetsalternativ, istället menar förespråkare 
att det representativa systemet utgör stommen för demokratiskt beslutsfattande. Detta 
blir speciellt tydligt när det handlar om nationell politik och beslut med en övergripande 
strategiska karaktär. Det handlar således inte om att ersätta det representativa systemet, 
snarare ska deltagardemokratiska inslag utgöra ett komplement till detta styrelseskick 
och på så sätt även stärka det. Därför poängteras vikten av att klargöra relationen mellan 
medborgardeltagande och de representativa institutionerna vilket annars kan skapa ett 
dilemma. En central aspekt är nämligen att deltagandet måste innebära faktiskt 
inflytande, om det inte gör det finns risken att medborgarna tröttnar på att delta 
(Henecke — Kahn 2002:14). Samtidigt kan de representativa institutionerna uppfatta 
direktdemokratiskt inflytande som ett hot och ett ökat deltagaren kan ställa till med 
problem för den representativa demokratin då den innebär förflyttning av makt och 
befogenheter (Jarl 2003:139).  

!
På grund av sin natur förespråkar deltagardemokratin fler demokratiska kärnvärden än 
de som presenterades inledningsvis. Det deltagardemokratiska idealet kräver inte endast 
politiskt jämlikhet utan också aktiva och engagerade medborgare som tar ett politiskt 
ansvar (Gilljam — Hermansson 2003:19). Vidare poängterar Henecke och Kahn att det 
i sin tur innebär att medborgare inte endast måste ha samma formella rättigheter att 
delta, människors faktiska möjlighet att delta och påverka måste också vara jämlik. 
Inkomst, utbildning, social status är faktorer som påverkar människors möjlighet att vara 
en del av det demokratiska systemet (Henecke — Kahn 2002:14). I 
demokratiutredningen konstateras att det råder en utbred demokratisk och politisk 
ojämlikhet i Sverige där den långsiktiga strategin för att komma tillrätta med detta är att 
minska sociala och ekonomiska skillnader (Demokratiutredningen 2000:224f). 
Ytterligare en aspekt av deltagardemokratin är frågan om ansvar. I den politiska 
demokratin är alla medborgare ansvariga för dess fortlevnad och substans. Däremot 
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menar Lundquist att politiker och tjänstemän har ett större ansvar för demokratin då 
dessa har en speciell och privilegierad roll. Denna roll innebär politisk makt och 
tjänstemännen bör därför fungera som väktare av de demokratiska värden och därav 
har ett större ansvar. Medborgarnas roll beskriver han som demokratins herrar 
(Lundquist 1998:72). Här ses en utav de största skillnaderna från valdemokratin där 
ansvarsutkrävande är en centralaspekt och en utav grunderna för modellen. Kritik som 
lyfts mot deltagardemokratin kretsar kring hur den praktiskt ska utformas. Att alla 
medborgare skulle vara delaktiga i beslut på nationell och internationell nivå ses idag 
som en omöjlighet (Lundquist 1998:87).  

!
Ofta ses det deltagardemokratiska tänkandet som en lösning på sjunkande 
valdeltagande, minskat förtroende för politiker och som nämns ovan en politisk 
ojämlikhet. Det vill säga, de problem som lyfts fram i samband med diskussionen om 
valdemokratin. Framförallt ses potentialen till demokratisk utbildning som en möjlighet 
med deltagaridealet, vilket ska leda till en större demokratisk kompetens hos 
medborgaren (Jarl 2003:125). På grund av detta har deltagardemokratin haft en 
framträdande roll i den såväl akademiska som den politiska debatten om demokratins 
utveckling sedan mitten av 1960-talet (Lundquist 1998:88). Demokratiutredningen 
förespråka det deltagardemokratiska idealet tillsammans med inslag av den deliberativa 
demokratimodellen, vilken kommer att förklaras nedan (Demokratiutredningen 
2000:21).  

!
3.4 SAMTALSDEMOKRATI  
!
Samtalsdemokrati kallas även för deliberativ demokrati och modellen har mycket 
gemensamt med det deltagardemokratiska idealet. Främst för att även 
samtalsdemokratin förespråkar ett aktivt medborgarskap och vikten av att alla 
medborgare har samma möjlighet att medverka. Det finns en mängd olika definitioner 
av samtalsdemokrati och termen har en bred spännvid med interna skillnader. Några 
centrala likheter kan dock urskiljas och framförallt menar förespråkare att det finns 
bättre och sämre metoder för att fatta politiska beslut (Held 2006:238). Inom 
samtalsdemokratin är samtal och diskussion centralt och ses som det främsta uttrycket 
för politiskt beslutsfattande och som en bättre beslutsmetod (Gilljam — Hermansson 
2003:22). Förespråkare för samtalsdemokratin menar att politisk legitimitet inte skapas 
genom valurnor eller majoritetsbeslut. Snarare skapas legitimitet av försvarbara 
anledningar, argumentation och förklaringar till varför beslut tas. Således handlar 
samtalsdemokrati om att förbättra den demokratiska kvalitén. Gemensamma beslut bör 
vara fattade i relation till offentliga debatter och deliberativa processer. Därför 
argumenteras också för att demokratiska teorier måste ändra fokus, från ett 
makroperspektiv, mot andra kontexter av det civila samhället vilka kan bidra till att 
skapa och bibehålla en större grad av samtal och diskussion (Held 2006:232ff). 
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Den samtalsdemokratiska skolan kan spåras till Johan Stuart Mill och fick ny 
uppmärksamhet då det av Jürgen Habermas under mitten av 1900-talet lanserades som 
ett alternativ till den traditionellt liberala demokratisynen (Gilljam — Hermansson 
2003:22). Habermas idé om det kommunikativa handlandet och den ideala samtalssituationen 
ligger till stor del till grund för den samtalsdemokratiska teorin, där gemensamma beslut 
fattas genom deliberativa processer (Habermas 1995). Istället för att fatta beslut genom 
en majoritetsröstning tas beslut genom samtal och diskussion där det bästa argumentet 
avgör och maktutövning och intressekamp är förbjudna. Förespråkare menar att den 
ideala samtalssituationen leder till att samtal och diskussion har en positiv effekt på 
deltagarnas åsikter och tillslut kommer konsensus att råda vilket således gör 
omröstningar onödiga. Den ideala samtalssituationen innebär att ett antal kriterier ska 
uppfyllas. För det första är det centralt att de som är berörda av frågan ska kunna delta i 
samtalet och diskussionen. Den andra centrala aspekten är att alla deltagare ska ha 
samma möjlighet att framföra egna argument och ifrågasätta andras åsikter. Deltagarna 
ska ha utgångspunkten att det är möjligt att nå konsensus och den deliberativa processen 
måste därav motiveras av att beslut som alla kan acceptera är målet. Vidare betonas 
ömsesidig respekt i demokratiska diskussioner. För att konsensus ska vara möjligt att 
uppnå är det av stor vikt att deltagarna respekterar varandra och lyssnar på andras 
argument samt att de ändra sin egen åsikt om det finns argument som är mer 
övertygande (Henecke — Kahn 2002:14ff). 

!
Det samtalsdemokratiska idealet har mötts av en hel del kritik. Framförallt är 
invändningen att det ses som en orealistiskt ideal (Gilljam — Hermansson 2003:23). 
Förutom den invändningen handlar den främsta kritiken om det verkligen är 
eftersträvansvärt att politiska beslut fattas genom konsensus. Habermas insåg att det inte 
är möjligt att uppnå samförstånd i alla situationer och poängterade att det är strävan dit 
som är målet. Vidare menade han att om konsensus är målet kommer deltagarna att se 
bortom egna intressen och istället tänka på det kollektiva bästa (Henecke — Kahn 
2002:15f). Många kritiker menar att denna situation inte är önskvärd och argumenterar 
istället att politisk kamp är en grundläggande förutsättning för demokratins existens och  
Habermas strävan ger en falsk bild av vad som är önskvärt för det demokratiska 
styrelseskicket (Mouffe 2005:6). 

!
Democratic politics cannot be limited to establishing compromises among interests or values or 
to deliberation about common good; it needs to have a real purchase on people’s desires and 
fantasies. To be able to mobilize passions towards democratic designs, democratic politics must 
have a partisan character. This is indeed the function of  the left/right distinction and we should 
resist the call by post-political theorists to think ’beyond left and right’. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Mouffe 2005:6) 

!
Annan kritik handlar om utgångspunkten att alla som berörs av en fråga ska vara med 
och delta i samtalet på samma villkor. Young lyfter fram att Habermas i detta fall utgått 
från att diskussionen endast kan ske i mindre församlingar och för att samtalsdemokratin 
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verkligen ska utgöra ett alternativ måste modeller för hur samtalet kan ske inom ramen 
för den representativa demokratin utvecklas. För att komma undan denna fråga ses 
civilsamhället som en central aktör i det deliberativa samtalet mellan medborgare och 
politiska institutioner. Vidare har kritik riktats mot hur man ska kunna garantera politisk 
jämlikhet och kan liknas vid den som beskrevs ovan om det deltagardemokratiska 
idealet. Vad som är speciellt för samtalsdemokratin är hur olika människor och grupper 
garanteras att bli hörda. Framförallt poängteras risken att rationell argumentation 
värdesätts högre framför andra typer av samtal som exempelvis berättelser eller 
känsloyttringar, vilket att göra att vissa grupper kommer att utestängas och 
marginaliseras. Vidare finns en risk att strävan efter konsensus gör att avvikande 
argument utesluts (Henecke — Kahn 2002:15f).  

!
Frågan om ansvar har diskuterats i samband med de två ovanstående demokratiidealen 
och denna blir något mer komplicerad inom det samtalsdemokratiska idealet. Då 
utgångspunkten är att aktörer i det civila samhället påverkar politiska beslut genom vad 
som beskrivs som informella kanaler, är det svårt att avgöra vem eller vilka som ska 
ställas ansvariga för ett beslut (Henecke — Kahn 2002:16). 

!
!
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4. TJUGOTVÅ FORSKNINGSALSTER  !!
I följande kapitel presenteras en sammanställning över de 22 funna forskningsalstren. 
För en mer fördjupad översikt se Appendix 1 - En fördjupad forskningsöversikt. Nedan 
presenteras forskningen i publiceringsordning med den äldsta studien först. För att ge 
läsaren en kortfattad bild över vad forskningen handlar om presenteras även en rad 
nyckelord. I de publikationer där nyckelord redan finns används dessa, i annat fall har 
jag efter genomläsning utarbetat nyckelord.  

!
• Fåglar i vattenspegeln. Utvärdering av integrationsprojekten i Botkyrka kommun. 1998. Hassan 

Hosseini-Kaladjahi. Mångkulturellt centrum. Utvärdering. 

!
	 Nyckelord: Blommanpengarna, helhetsutvärdering, Botkyrka kommun, 	 	
	 integration, lokal förankring. 

!
• Den lokala demokratin. En studie av Samling för Alby. 1999. René León. Mångkulturellt 

centrum. Utvärdering.  

!
	 Nyckelord: Samling för Alby, förening, gräsrötter, lokal demokrati, Alby. 

!
• Tusen röster om Fittja. Integrationsfrågan betraktad utifrån en enkät bland de boende. 2001. Hassan 

Hosseini-Kaladjahi. Mångkulturellt centrum. Utvärdering. 

!
	 Nyckelord: Fittjasatsningen, integration, arbetsmarknad, språk, sociala frågor, 	
	 demokrati, Fittja.  

!
• Stora fiskar äter forfarande små. Helhetsutvädering av Storstadssatsningen i Botkyrka kommun. 

2002. Hassan Hosseini-Kaladjahi. Mångkulturellt centrum. Utvärdering. 

!
	 Nyckelord: Storstadssatsningen, helhetsutvärdering, integration, samverkan, 	
	 boendedelaktighet, Botkyrka. 

!
• Att med alla medel ha medborgarna med. Planering för och med delaktighet i stockholmsförorten Alby. 

2003. Kerstin Bodström. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. 
Delrapport.  

!
	 Nyckelord: vardagsliv, planering, delaktighet, områdesgrupper, Alby. 
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• Storstadssatsningen och dess effekter på deltagande i kommunala val: Framgång eller misslyckande? 
2004. Christian Olsson. Statsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet. 
Magisteruppsats. 

!
	 Nyckelord: valdeltagande, kommunalval, storstadssatsningen, socioekonomisk 	
	 status, integrationspolitik.  

!
• En känsla av delaktighet. En studie av underifrånperspektivet i Storstadssatsningen. 2005. Emil 

Plisch — Nina Edstöm. Mångkulturellt centrum, Botkyrka. Studie. 

!
	 Nyckelord: storstadssatsningen, underifrånperspektiv, boendedelaktighet, lokala 	
	 utvecklingsavtal, demokratiskt deltagande. 

!
• Dialog eller förankring. Statliga satsningars oförutsedda konsekvenser för den lokala demokratin. 

2005. Juan Velásquez i Magnus Dahlstedt — Fredrik Hertzberg (red): Demokrati på 
svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande. SOU 2005:112. 
Kapitel.  

!
	 Nyckelord: dialog, förankring, tjänstemän, makt, Alby, planering. 

!
• Förankring och dialog. Kraftspelet mellan planering och demokrati. 2005. Juan Velásquez. 

Kulturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet. Avhandling.  

!
	 Nyckelord: förankring, dialog, handlingsteori, planering, situerad kunskap, 		
	 postkolonial teori, fronesis, systemvärld, livsvärld, platspolitik, Alby. 

!
• Kvinnors möten kring förvaltningen av mångkulturella platser: lokala perspektiv och strukturella hinder. 

2005. Juan Velásquez i Tora Friberg — Carina Listerborn — Birgitta Andersson  — 
Christina Scholten (red): Speglingar av rum: Om könskodade platser och 
sammanhang. Artikel.  

!
	 Nyckelord: kvinnor, strukturella hinder, delaktighet, situerad kunskap, lokal 	
	 förhållanden, Fittja. 

!
• Det lokala arbete i Botkyrka. En jämförande studie av två områdesgrupper i Fittja och Tullinge. 

2006. Hassan Hosseini-Kaladjahi. Mångkulturellt centrum, Botkyrka. Utvärdering.  

!
	 Nyckelord: områdesgrupper, Fittja, Tullinge, samarbete, dialog, lokalbefolkning 
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• Förortsfeminismens villkor - transversell politik. 2007. Juan Velásquez. Tidskrift för 
genusvetenskap. 2007(3). Artikel.  

!
	 Nyckelord: förortsfeminism, transversell teori, transversell metod, 	 	 	
	 kvinnoförening, delaktighet, Fittja.  

!
• Röstande i Botkyrka. Extern utvärdering av kommunens insatser för ökad demokrati, delaktighet och 

valdeltagande. 2008. Hassan Hosseini-Kaladjahi. Mångkulturellt centrum. Utvärdering. 

!
	 Nyckelord: valdeltagande, storstadssatsningen, kommunala insatser, Norra 		
	 Botkyrka. 

!
• Neighborhood network governance, ethnic organization, and the prospects for political integration. 

2009. Nils Herrting. Institute for Housing and Urban Research, Uppsala University. 
Artikel.  

!
	 Nyckelord: network governance, ethnic organization, voluntary associations, 	
	 political integration, neighborhood regeneration, urban renewal. 

!
• Etnisk organisering i den lokala nätverkspolitiken. 2009. Nils Hertting i Bo Bengtsson  —  

Clarissa Kugelberg (red): Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det 
mångkulturella samhället. Kapitel i bok.  

!
	 Nyckelord: nätverksstrukturer, etniska föreningar, politisk integration, demokrati 	
	 Norra Botkyrka.  

!
• Samhällsutveckling på områdesnivå. Erfarenheter från Albyprocessen. 2010. Ingrid Ramberg. 

Mångkulturellt centrum. Dokumentation. 

!
	 Nyckelord: Albyprocessen, utvecklingsprogram, hållbar utveckling, samordning, 	
	 förtroendeskapande, Alby.  

!
• Rådslag. Hur funkar det? Botkyrka kommuns rådslagssatsning under 2010. En utvärdering.. 2010. 

Maria Aziz. Mångkulturellt centrum. Utvärdering. 

!
	 Nyckelord: rådslag, metodutveckling, dialog, demokratiskt delaktighet, deliberativ 	
	 demokrati. 
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• Feminiserad segregation och förortsfeminism i Fittja. Om behovet av ny forskning och nya perspektiv på 
’integration’ och segregation. 2011. Juan Velásquez i Lenita Freidenvall — Josefin 
Rönnbäck (red): Bortom rösträtten. Kön, politik och medborgarskap i Norden. 
Seminariebidrag. 

	  

	 Nyckelord: feminiserad segregation, integration, Fittja, deltagande, lokal 	 	
	 planeringsprocess. 

!
• Inkludering, marginalisering, integration? Enskilda medborgares identifikationer och 

kommunalpolitiska utveckling. 2012. Klara Folkesson. Örebro Universitet. Avhandling. 

!
	 Nyckelord: invandrar narrativ, identitet, lokal politisk utveckling, diskurs, integration, 

	 marginalisering, inkludering, individ, struktur. 

!
• Rätten till politisk delaktighet - en studie av medborgardialog i tre svenska kommuner. 2013. 

Mesoun Saleh. Teologiska fakulteten, Uppsala Universitet. Uppsats. 

!
	 Nyckelord: politisk delaktighet, mänskliga rättigheter, medborgardialog,  	 	
	 demokratiutveckling, deltagande, grupprepresentation, utrikesfödda kvinnor, politisk 
	 jämlikhet, SKL, Haparanda, Botkyrka, Södertälje.  

!
• Platsens poetik. 2011-2014. Emma Göransson. Arkitekturmuseet/FORMAS  

!
	 Nyckelord: kulturpolitik, Fittja, kritisk teori, experimentell arkitektur, hållbar	
	 stadsutveckling, delaktighet.  

!
• Politikens betydelse för e-förvaltning: Om lokala IT-projekt och det demokratiska ansvarsutkrävandet. 

2013. Gabriella Jansson. Scandinavian Journal of  Public Administration. Artikel. 

!
	 Nyckelord: IT, projekt, e-förvaltning, politiker, kommun, ansvarsutkrävande.  
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5. TIO TEMA  !!
I detta kapitel presenteras studiens utarbetade teman och därmed analyseras och 
diskuteras de tendenser i forskningen som bildar temana. Detta görs med utgångspunkt i 
frågeställningar som presenterades i studiens inledande kapitel. Mitt teoretiska 
perspektiv, det vill säga de demokratiska modellerna, finns alltid närvarande.  

!
Temana är styrda av de underordnande frågeställningarna: Hur görs forskningen om 
demokrati i Botkyrka? Varför studeras demokratiarbete i Botkyrka? Vad är det forskarna 
studerar? Med utgångspunkt i frågorna hur, varför och vad har jag identifierat tio teman. 
Dessa teman kan förstås utifrån två olika aspekter, där den första handlar om 
forskningen i sig. Det vill säga vilka metoder och utgångspunkter som används, således 
är frågorna hur och varför i fokus. Den andra aspekten handlar om själva innehållet i 
forskningen där frågan vad studeras närmare. 

!
5.1 HUR HAR FORSKARNA GÅTT TILLVÄGA? 
!
Nedan följer en tematisering kring den studerade forskningens metodologiska aspekter. 
Jag anser att det är av vikt att diskutera detta då forskningens resultat är beroende av 
vilken metod som används. Aspekter som forskningsperspektiv och vem det är som 
forskat kommer således också att diskuteras. Avsnittet består av fyra teman som berör 
ovanstående aspekter.  

!
5.1.1 TEMA ETT: KVALITATIV FORSKNING 
En majoritet av forskningen, 80 procent, har en kvalitativ ingång och demokratiarbetet 
studeras såldes med kvalitativa forskningsmetoder. I flera fall har olika typer av 
intervjuer genomförts för att samla in material till studien. Ett exempel på forskning där 
intervjumetoden används är i Folkesson avhandling Inkludering, marginalisering, integration? 
Enskilda medborgares identifikationer och kommunalpolitiska utveckling (2012) där individuella 
migranter situation på lokal kommunal nivå studeras i relation till kommunal invandrar- 
och integrationspolitik. I studien gör Folkesson intervjuer med kvinnor som har 
invandrarbakgrund för att få förståelse för kvinnornas situation. Liksom i annan 
forskning som ingår i kartläggningen, använder Folkesson intervjumetoden tillsammans 
med annan typ av materialinsamling. I avhandling kompletteras intervjumaterialet med 
en undersökning av arkivmaterial från Botkyrka kommun rörande invandrar- och 
integrationsrelaterade ärenden (Folkesson 2012:26). 

!
Utifrån kartläggningen kan också ses att flertalet av forskarna gör deltagande 
observationer för att samla in material. Ett exempel på sådan forskning är Kerstin 
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Bodströms rapport Att med alla medel ha medborgarna med. Planering för och med delaktighet i 
stockholmsförorten Alby (2003). I studien genomför Bodström fältstudier i Alby och under 
flera år följer hon en grupp grundskoleelever och deras föräldrar samt områdesgruppen 
i Alby (Bodström 2003:8). Liksom att intervjustudierna ofta genomförs tillsammans med 
en annan metod kompletteras även deltagande observationer med annan typ av 
materialinsamling som exempelvis intervjuer (Aziz 2010:7). I ett fall används en 
textanalytisk metod. Detta är i uppsatsen Rätten till politisk delaktighet - en studie av 
medborgardialoger i tre svenska kommuner, där kommunala styrdokument om 
medborgardialoger studeras (Saleh 2013:30). 

!
Det är en relativt liten andel forskning i kartläggningen som har en kvantitativ ingång, 
20 procent. Olssons studie Storstadssatsningen och dess effekter på deltagande i kommunala val: 
Framgång eller misslyckande? (2004) är ett exempel på en helt kvantitativ studie, där 
valdeltagandet före och efter Storstadssatsningen undersöks. I flera fall används den 
kvantitativa metoden tillsammans med en kvalitativ ingång. Ett exempel på en sådan 
studie är Röstandet i Botkyrka. Extern utvärdering av kommunens insatser för ökad demokrati, 
delaktighet och valdeltagande av Hosseini-Kaladjahi (2008), där författaren menar att 
frågorna som ställdes var både av kvantitativ såväl som av kvalitativ karaktär. Således ska 
studien betraktas som kvantitativ med kvalitativa inslag (Hosseini-Kaladjahi 2008:7ff). 

!
5.1.2 TEMA TVÅ: UTVÄRDERINGAR 
31 procent av forskningen som ingår i kartläggningen är utvärderingar vilka på olika sätt 
utvärderar demokratiarbete i Botkyrka. Samtliga utvärderingarna är publicerade av 
forskningssätet Mångkulturellt centrum och forskaren Hassan Hosseini-Kaladjahi står 
för 71 procent av dessa rapporter. De flesta utvärderingarna har en kvalitativ ingång och 
i många utav dem används samma kvalitativa metoder som diskuterades ovan. Fåglar i 
vattenspegeln. Utvärdering av integrationsprojekten i Botkyrka kommun av Hosseini-Kaladjahi 
(1998) där Blommansatsningen är i fokus, är ett exempel på en kvalitativ processinriktad 
utvärdering, där intervjuer såväl som olika skriftliga dokument har format 
utvärderingens material. Värt att notera är att denna utvärdering är den enda som 
specifikt preciserar vilken typ av utvärderingsmetod som används. Hosseini-Kaladjahi 
använder en processinriktad utvärderingsmetod och diskuterar denna i förhållande till 
en målinriktad utvärderingsmetod (Hosseini-Kaladjahi 1998:36). I andra fall förs en mer 
generell diskussion kring de kvalitativa utvärderingsmetoderna. I kartläggningen finns 
även exempel på utvärderingar där kvalitativ metod kombineras med kvantitativ metod. 
Det är endast en utvärdering som är helt av kvantitativ karaktär, Tusen röster om Fittja. 
Integrationsfrågan betraktad utifrån en enkät bland de boende utförd av Hosseini-Kaladjahis 
(2001).  

!
!
!
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5.1.3 TEMA TRE: DE SOM HAR FORSKAT 
I samband med denna diskussion är det även relevant att lyfta fråga om vem det är som 
har forskat. Mångkulturellt centrum ansvarar för en stor del av forskningsrapporterna, 
40 procent av forskningen kommer från denna forskningsmiljö. Kartläggningen består 
av 31 procent utvärderingar, där samtliga är producerade av Mångkulturellt centrum. 
Mångkulturellt centrum är en kommunal stiftelse i Botkyrka som grundandes 1987 och 
stiftelsen får varje år ett ekonomiskt grundstöd från bland annat Botkyrka kommun. 
Verksamhetsidén är att vara ett forum för forskning och konstnärligt uttryck kring 
migration, social och kulturell mångfald (Mångkulturellt centrum 2014). Detta är en 
förklaring till varför en stor andel av forskningen har gjorts av Mångkulturellt centrum. 
Även om detta förklara forskningssätets stora andel rapporter om Botkyrka betyder det 
inte att är oproblematiskt. 

!
Vidare kan nämnas att forskaren Juan Velásquez står för 18 procent av forskningen i 
kartläggningen. Hosseini-Kaladjahi har gjort 22 procent av forskningen i kartläggningen 
och har, som nämnts tidigare, producerat 71 procent av utvärderingarna. I samband 
med detta kan det även nämnas att 61 procent av forskarna i kartläggningen är män och 
39 procent kvinnor.  

!
5.1.4 TEMA FYRA: FORSKARENS FÖRHÅLLANDE TILL DET SOM 
STUDERAS 
I samband med att forskningens metodologi studerades har också forskarnas 
forskningsperspektiv undersökts. Det vill säga hur forskaren ser på sin egen roll i 
forskningsprocessen och vilket perspektiv forskaren har i förhållande till det studerade 
objektet. 

!
En stor del av forskningen som ingår i kartläggningen har ett traditionellt 
förhållningssätt till det som studeras, där forskaren är en aktör som observerar ett 
fenomen utifrån. Exempel på detta är utvärderingarna som ingår i kartläggningen. I 
några fall diskuterar forskarna sin egen roll något djupare. Hosseini-Kaladjahi resonerar 
kring hur hans tidigare erfarenheter av forskning i Botkyrka och andra personliga 
erfarenheter spelar in och påverkar materialet som ligger till grund för hans 
utvärderingar (Hosseini-Kaladjahi 1998; 2006). Även Folkessons (2012) diskuterar sin 
roll som medskapare av materialet som samlas in och skriver i metoddiskussionen att det 
är viktigt att reflektera över sin egen påverkan på det insamlade intervjumaterialet 
(Folkesson 2012:26). 

!
Det finns ett par forskningsalster som jag valt att speciellt belysa då dessa studerar 
Botkyrkas demokratiarbete med ett annorlunda forskningsperspektiv. Här studerar 
forskaren inte endast ett fenomen, utan är också delaktig i skapandet av 
forskningsmaterialet. Dessa är Förortsfeminismens villkor - transversell politik (2007) skriven av 
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Velásquez och det konstnärliga forskningsprojektet Platsens poetik (Göransson 2010). I den 
första, Förortsfeminismens villkor - transversell politik visar författaren genom sin transversella 
metod och teori att ett inifrånperspektiv anläggs. Vidare menar Velásquez att det i 
studien inte finns några studerade objekt, istället ses alla delaktiga i processen som 
kunskapsskapare och författaren poängterar sin egen roll som medskapare. Velásquez 
skriver: 

!
Idén om deltagande forskning vilar på att aktörerna inte ses som studieobjekt eller 
informationsgruvor. Inte heller är det en fallstudie rörande specifika sätt att jobba, utan 
aktörerna ses som kunskapsskapare inom sina respektive rörelser och verksamheter. 

	 	 	 	 	 	 	 	         (Velásquez 2007:61) !
Det konstnärliga forskningsprojektet Platsens poetik har också ett annat angreppssätt. I 
blogginlägget Psyke, ägande och förortslandskap (2012a) antar forskaren genom sin 
konstnärliga ingång rollen som ägare av en plats för att undersöka hur hennes känsla för 
platsen utvecklas och hur hon agerar mot andra människor som besöker denna när det 
är hon som ”äger” den. I blogginlägget Platsspecifik skrivworkshop i Fittja (2012b) vandrar 
forskaren tillsammans med andra genom området som utgör projektets arena samtidigt 
som reflektioner om och upplevelser av platsen diskuteras. Även dessa metoder har 
dimensioner av ett inifrånperspektiv. 

!
Utifrån ett demokratiteoretiskt perspektiv är detta centralt att diskutera då vilket 
forskningsperspektiv som används kan spegla det demokratiideal som forskaren utövar. I 
Velásquez fall finns inte något studerande objekt istället söks kunskapsspridare, något 
han själv också är. Detta tar den deltagande forskningen till en annan nivå och speglar 
det samtalsdemokratiska idealet där människor genom samtal lär av varandra, samtidigt 
som det även finns starka influenser från det deltagande demokratiidealet. Genom 
möten och samtal med kvinnorna får Velásquez den kunskap han söker och kvinnorna 
får ökad kunskap om förvaltning och forskning, där målet är att kvinnors delaktighet i 
samhället ska öka (Velásquez 2007:61). Forskningen bottnar därmed i samtals- och 
deltagardemokratiska ideal, där samtal och möten ligger till grund för att utveckla den 
demokratiska kompetensen bland de som deltar. Det som det samtalsdemokratiska 
idealet kallar för demokratisk kvalitet (Held 2006). I projektet Platsens poetik kan liknande 
tendenser ses och en metod där medskapande mellan forskare och boende används 
samtidigt som förståelse för platsens och dess invånare är central. Diskussion och 
interaktion mellan forskare, medborgare och den fysiska platsen sker (Göransson 2012b). 
Därav kan även här ses spår av det deltagardemokratiska och samtalsdemokratiska 
idealet.  

!
!
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5.2 VARFÖR - VILKA TEORETISKA FENOMEN HAR UTGJORT 
STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER?  
!
I detta avsnitt ligger fokus på varför forskningen har gjorts. Varför-frågan besvaras genom 
att jag studerar de 22 forskningsalstrens teoretiska utgångspunkter. Att ge en sammansatt 
bild över de teoretiska perspektiv som har använts är ingen lätt uppgift. De teoretiska 
utgångspunkterna i forskningen som studeras är utspridda och varierande. 
Tematiseringen av teoretiska utgångspunkter grundas i en sammanställning över de 
teoretiska utgångspunkter som forskningen i kartläggningen använder. 
Sammanställningen visas nedan och utifrån denna har begreppen grupperats: 

!
• New public management  

• governance  

• government  

• nätverksstruktur  

• direkt demokrati  

• representativ demokrati  

• lokal demokrati  

• delaktighet  

• medverkan  

• valdeltagande  

• medborgarskap  

• demokratiskolor  

• deliberativ demokrati  

• kommunikativa vändningen  

• förankring  

• dialog  

• situerad kunskap  

• samverkan  

• transversell politik  

• politisk integration  

• deltagande  

• inflytande  

• deltagardemokrati  

• integration  

• klass  

• genus  

• identitet  

• inkludering  

• feminism  

• marginalisering  

• politisk jämlikhet  

• liberal demokrati  

• hållbar utveckling  

• kapitalism  

• socio-kulturell samverkan  

• ägandeskap  

• ansvarsutkrävande  

• ansvarsfördelning  

• planering 

• medborgardialog  

• segregation  

• delaktighetstrappan  

• rättvisa 

• exkludering  

• grupprepresentation   

• diskursiva begrepp  !!
Utifrån sammanställningen ovan har fyra centrala teman har kunnat utrönas, dessa är: 
Klassiska demokratibegrepp, Förvaltningsteori, Planeringsteori och Integration och Kulturell Mångfald. 
Temana ska inte ses som helt skilda och de glider in i varandra, vissa begrepp skulle 
därav kunna placeras i flera teman. Inga teman är därav absoluta och det är därför 
också viktigt att poängtera att det finns teoretiska begrepp vilka inte går att klustra i 
specifikt tema. Begreppen är: rättvisa, grupprepresentation, diskursiva begrepp, 
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transversell politik, socio-kulturell samverkan, feminism, genus, klass, kapitalism och 
ägandeskap. Dessa teoretiska begrepp finns inte med i denna studies teoretiska ramverk 
och används inte i relation till de demokratimodeller som jag utgått ifrån. De är också 
svåra att placera i något utav temana som presenteras djupare nedan. Dock är många 
utav begreppen centrala i studier om Botkyrka och även om de inte traditionellt är 
förknippade med begreppet demokrati är de relevanta. Begrepp som klass och genus 
speglar en diskussion om jämlikhet vilket kan kopplas till en demokratidiskussion. 
Ekonomisk och demokratisk utveckling ses ofta gå hand i hand (Held 2006:269), till 
denna skola kan begrepp som kapitalism och ägandeskap ställa sig och även dessa har 
såldes en central plats i demokratidiskussionen. 

!
Nedan följer tematiseringen av forskningens teoretiska utgångspunkter: 

!
5.2.1 TEMA FEM: KLASSISKA DEMOKRATIBEGREPP 
En stor del av forskningen har en teoretisk grund i olika demokratiskolor, där begrepp 
som direkt- och representativ demokrati, lokal demokrati, deltagardemokrati, liberal 
demokrati, deliberativ demokrati utgör grunden för den teoretiska diskussionen. Till 
denna grupp kan även begreppen valdeltagande, politisk jämlikhet ansvarsutkrävande 
och ansvarsfördelning läggas. Dessa begrepp används i forskningen för att på ett 
”renodlat” sätt diskutera begreppet demokrati och hur detta kommer till uttryck genom 
demokratiarbete i Botkyrka och det är dessa som ligger till grund för temat.  

!
Forskning som befinner sig i denna grupp är exempelvis León (1999). León skriver i 
studiens teoretiska del en traditionell definition av begreppet demokrati och fortsätter 
sedan att diskutera både representativ- och direktdemokrati samt lokal demokrati för att 
kunna förklara föreningen Samling för Alby. Detta mynnar ut i följande diskussion: 

!
Det finns dock en ganska intressant spänning mellan begreppen direkt demokrati och 
representativ demokrati, som en förening som Samling för Alby till en viss del aktualiserar. 
Eftersom demokratibegreppet bokstavligen betyder folkstyre, kan det vara berättigat att fråga 
sig om ett system där medborgarna bara får utöva detta styre en gång under en period av flera 
år verkligen är ett demokratiskt system. Den centrala styrningen som detta medför är i och för 
sig det enklaste sättet att hantera beslut som berör hela nationer, men måste ändå ses som en 
begränsning av individens möjligheter till beslut över sin näromgivning. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	    (León 1999:8) 

!
Citatet ovan speglar en diskussion som många utav forskarna i kartläggningen har. I 
citatet kan ses kritik mot valdemokratin och ett framhävande av de mer deltagande 
idealen. Vidare ger citatet också uttryck för den diskussion som förts om den 
demokratiska utvecklingen i Sverige och såldes blir den kritik som riktas mot det 
representativa demokratiska systemet aktuell (Demokratiutredningen 2000). Därmed 
lyfts även fördelar med det deltagardemokratiska idealet fram, där det krävs ett aktivt 
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deltagande från medborgarna. Olsson (2004) tar ett tydligt avstamp i den representativa 
demokratin när han diskuterar kommunalt valdeltagande, inledningsvis skriver han:  

!
Men, varför anses ett lågt valdeltagande i allmänhet och i utsatta bostadsområden i synnerhet 
vara ett problem för den svenska demokratin? Spelar det verkligen någon roll hur stor andel 
och vilken typ av medborgare som röstar i allmänna val? Ja det gör det, av flera skäl. Politisk 
jämlikhet och politiskt deltagande (varav valdeltagande är en del) är båda grundläggande 
demokratiska ideal. Ett högt valdeltagande skänker den demokratiska styrelsen, dvs. regering 
och riksdag, större legitimitet. Legitimitetsaspekten är viktig för implementering och åtlydnad 
av politiska beslut, lagar, regler och förordningar. Ett lågt valdeltagande kan alltså leda till 
frågor och osäkerhet kring politiska besluts och lagars giltighet, vilket gör ett högt valdeltagande 
önskvärt. 

	 	 	 	 	 	 	 	             (Olsson 2004:3-4)!
!
Citatet ovan diskuterar vikten av valdeltagande vilket kan sägas ge uttryck för det 
valdemokratiska idealet, där demokratiska val är det främsta medlet för demokratiskt 
deltagande. Vidare kan citatet också sägas spegla ett utav de grundläggande problemen 
med valdemokratin, vad händer om ingen röstar? Vilket också är en utav de utmaningar 
som den svenska demokratin varit tvungen att hantera (Demokratiutredningen 2000). 
Även Jansson (2013) belyser en utav valdemokratins grundpelare i sin teoretiska 
diskussion, nämligen den om ansvarsutkrävande (Gilljam — Hermansson 2003:17). 
Jansson skriver i sin teoretiska diskussion: 

!
De representativa demokratiska idealen går i liknande spår vad gäller strikt ansvarsfördelning: 
politikerrollen bör här främst inbegripa en slags ombudsmannaroll och advokatskap (eng. 
advocacy), där politiker representerar och aktivt främjar olika värden och sociala intressen i 
samhället (representativitet), medan tjänstemännarollen bör stå för kunskap och specialisering 
(expertis) (Montin, 2007). Här är det viktigt att politiker- och tjänstemannarollen hålls åtskilda 
eftersom en alltför stor specialisering bland politiker kan urholka representativitet. Det är icke 
desto mindre viktigt att politiker håller en relativt nära kontakt med verksamheten för att 
ansvarsutkrävandet ska kunna fungera. 

	 	 	 	 	 	 	 	           (Jansson 2013:108) 

!
Janssons teoretiska diskussion ovan illustrerar en utav grundtankarna med det 
valdemokratiska idealet och kan således sägas ge uttryck för detta ideal.  

!
5.2.2 TEMA SEX: FÖRVALTNINGSTEORI 
Nära förknippat med traditionell demokratiteori är förvaltningsteorin  och i 13

kartläggningen aktualiseras teori om den förändrade svenska förvaltningens 
organisation. Ofta utgår diskussionen från frasen ”från government till governance”, vilken 
speglar en förändring från hierarkiska till mer horisontella nätverksstrukturer inom den 
svenska förvaltningen (Pierre – Sundström 2009:8ff). Den förändrade förvaltningen 
påverkar det demokratiska systemet och relationen mellan medborgare, tjänstemän och 
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politiker förändras (Lundquist 1998). Denna teoretiska ingång utgör grunden för detta 
tema. Begrepp som governance, samverkan, nätverksstrukturer och new public managment 
är centrala för temat.  

!
Hosseini-Kaladjahi (2006) har denna utgångspunkt när han gör en jämförande studie av 
två områdesgrupper i Botkyrka där områdesgruppernas roll, organisation och 
arbetsmetoder diskuteras. Områdesgruppernas viktigaste roll är att förstärka samverkan 
mellan lokala organisationer samt mellan de lokala organisationerna och de boende 
(Hosseini-Kaladjahi 2006:5). Författaren konstaterar att områdesgruppernas 
organisation utvecklats från lösa nätverk till att bli en del av den kommunala 
förvaltningsorganisationen. Områdesgrupperna utgör därav en horisontell organisation i 
relation till den traditionella vertikala förvaltningen (Hosseini-Kaladjahi 2006:11). 
Områdesgrupperna kan därmed vara exempel på en förändrad förvaltningsorganisation 
i Botkyrka. Det är i områdesgruppernas som Hertting tar sin utgångspunkt i när han 
studerar föreningslivet i norra Botkyrka och skriver inledningsvis:  

!
An illustrative example within the context of  Swedish urban regeneration and integration 
policy is the participative network-like modes of  governance explicitly enforced in the suburban 
municipality of  Botkyrka, south of  Stockholm. A large number of  different local arrangements 
for criss-crossing dialogues between politicians, administrators, civic associations and citizens 
demonstrate the coexistence of  network arrangements for coordinated problem-solving and 
public participation. 

	 	 	 	 	 	 	 	       (Hertting 2009a:129) 

!
Vidare diskuterar Hertting om hur förändrade strukturer inom den offentliga 
förvaltningen kan påverka potentialen för politisk integration när etniska föreningarna 
blir en del av de institutionella sammanhang som den horisontella förvaltningen skapar. 
Samtidigt som governance strukturer ofta ses som en möjlighet till en öppnar förvaltning 
finns en risk att den demokratiska funktionen de etniska föreningarna har idag 
försvinner då föreningarna blir professionaliserade i ett institutionellt sammanhang 
(Hertting 2009a:142f). I Janssons artikel (2013) finns också utgångspunkter i 
förvaltningsteori och i artikeln belyses främst relationen mellan tjänstemän och politiker, 
där rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker i förvaltningens 
projektorganisationer studeras, speciellt i samband med utvecklingen av e-förvaltningen. 
Vidare diskuteras de potentiella demokratiska implikationerna av e-förvaltningen.  

!
I forskningen med utgångspunkter i förvaltningens organisation finns också indikationer 
på att diskussionen förs utifrån valdemokratins mekanismer. Jansson skriver 
inledningsvis:  

!
I utvecklingen av e-förvaltning finns alltså en dubbel spänning: dels att kortsiktiga 
projektformer tenderar att dominera förändringsprocesser som i det offentliga sammanhanget 
kräver långsiktighet och kontinuitet, dels att politiker tenderar att inte vara delaktiga i dessa 
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processer, vilket inverkar på frågor om demokrati och ansvarsutkrävande. I takt med det ökade 
utrymmet som projekt- och IT-utveckling ges i utformningen av offentlig förvaltning blir det 
därför alltmer angeläget att förstå politikers roll i denna utveckling samt uppmärksamma 
potentiella konsekvenser, inte minst ur ett demokratiperspektiv.!
	 	 	 	 	 	 	 	           (Jansson 2013:105) 

!
I citatet ovan illustreras ett tankesätt med utgångspunkt i valdemokratin. Makt delegeras 
i den representativa demokratin denna måste dock vara legitim, om inte kan problem 
med ansvarsutkrävande uppstå, vilket skadar demokratin (Kumlin 2003:89ff).   

!
Den teoretiska diskussionen om förvaltningen visar att en förändrad 
förvaltningsorganisation öppnar upp för nya ingångar för att göra medborgarna mer 
delaktiga genom att nya former av samverkan tillåts. Som fallet i Herttings artikel, där 
förvaltningens samverkan etniska föreningar lyfts fram (Hertting 2009a). Detta kan ses 
som ett uttryck för den pluralistiska demokratin vilken menar att valdemokratin mår bra 
av viss kontakt med väljarna under en politisk mandatperiod. Föreningslivet kan också 
ses som representanter för civilsamhället och därav kan Herttings forskning också sägas 
spegla aspekter av deltagar- och samtalsdemokratin (Held 2006). Vidare är 
områdesgrupperna och deras uppdrag exempel på mer horisontel la 
förvaltningsstrukturer. Samtidigt belyses hur den uppluckrade organisationen genom 
governance strukturer kan skapa en problematiskt situation gentemot det demokratiska 
ansvarsutkrävandet mot politiker som är en central aspekt i valdemokratin. Detta 
resonemang stämmer väl överens med den kritik som ofta lyfts fram mot valdemokratin, 
där de ansvarsförhållanden som ses om utmärkande och centrala inom valdemokratin 
mer sällan genomsyras av genomskinlighet och överskådlighet (Kumlin 2003). En del av 
detta kan därmed förklaras utifrån nya ideal inom den offentliga förvaltningen vilket är 
viktigt att komma ihåg när en diskussion om valdemokratins utveckling i Sverige och 
således även i Botkyrka.  

!
5.2.3 TEMA SJU: PLANERINGSTEORI 
Temat ovan, om klassiska demokratibegrepp och förvaltningsteori, visar hur forskningen 
i kartläggningen tar avstamp i mer traditionella diskussioner om demokrati. I 
kartläggningen finns även teoretiska utgångspunkter i andra koncept som den 
kommunikativa vändning, delaktighet, medverkan, inflytande, planering, situerad 
kunskap, förankring, dialog, delaktighetstrappan, medborgardialog och hållbar 
utveckling. Dessa begrepp står för en annan ingång i demokratiteorin som ofta används i 
samband med planeringsteori . Då handlar diskussionerna om hur planering kan bli 14

mer deltagande och det är utifrån denna aspekt detta tema är identifierat. 
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I titel Att med alla medel ha medborgare med. Planering för och med delaktighet i stockholmsförorten 
Alby (2003) avslöjar Bodström vilket teoretiskt perspektiv hennes studie använder och 
Bodström skriver:  

!
… lyfter den här rapporten ut en särskild fråga, nämligen den om medborgarnas delaktighet i 
planering för stadsdelen Alby sedd ur det vardagslivsperspektiv som bildade avstampen för 
denna text.  

	 	 	 	 	 	 	 	           (Bodström 2003:8) 

!
Längre ner skriver Bodström att begreppen vardagsliv, delaktighet och medverkan samt 
governance (vilket också blir aktuellt då Bodström har ett fokus på områdesgrupperna) 
alla kan kopplas till den kommunikativa vändningens idéer (Bodström 2003:9) och 
således finns här inslag av de samtalsdemokratiska idealet. I rapporten om Botkyrka 
kommuns rådslagssatsning (Aziz 2010), med syftet att låta medborgarna påverka ett 
antal konkreta åtgärder i den fysiska miljön skriver Aziz:  

!
Utvärderingen utgår från en analysmodell som knyter an till två demokratiperspektiv på 
medborgarnas konkreta deltagande i politiska beslutsprocesser: deltagardemokrati och 
deliberativ demokrati, det senare även kallat samtals- eller diskussionsdemokrati. Som 
utvärderingsinstrument används även delaktighetstrappan för att ge en bild av olika nivåer eller 
former av delaktighet i beslutsprocessen. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	     (Aziz 2010:6)  !
Varför det finns en tendens att diskutera delaktighet i samband med planering ger 
Velasquez (2005b) svar på när han skriver att han ser planering som ett sätt att ”göra 
demokrati”. I denna studies teoridiskussion nämns att det deltagande demokratiidealet i 
stor utsträckning ses som ett komplement till den representativa demokratin (Henecke 
— Kahn 2002:14). Citatet om att planering är ett sätt att göra demokrati kan spegla 
detta, där planeringsprocesser används som ett verktyg för att göra demokratin mer 
nåbar. Vidare är syftet med Velásquez avhandling att diskutera hur planeringen agerar 
för att främja den demokratiska utvecklingen på lokal nivå, där den teoretiska 
diskussionen handlar om dialog, förankring och demokrati. Såldes kretsar Velásquez 
teoretiska diskussion om förhållandet mellan demokrati och planering och vidare 
används begrepp som deliberativ demokrati och den kommunikativa vändningen 
(Velásquez 2005b). Vidare utgår Velásquez även från begreppen system- och livsvärd 
och i den teoretiska diskussion kan läsas:  

!
Jürgen Habermas har i vår samtid rört sig ungefär i samma riktning. Han utgår från att det 
finns två världar som konkurrerar med varandra och som han kallar för system respektive 
livsvärld. Systemvärldens kärna består av ekonomiska och politiska sfärer som påverkar den 
enskildes vardagsliv avsevärt. Livsvärlden är systemvärldens motvikt, och är där den 
individuella tillvaron och individens dagliga erfarenheter tar plats. 

	 	 	 	 	 	 	 	       (Velásquez 2005b:18) 
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Systemvärlden kan i detta sammanhang tolkas som den kommunala offentliga 
förvaltningen och livsvärld kan istället ses representera medborgarna och begreppen kan 
därav representera valdemokratiska samt mer deltagande demokratiska ideal. Således 
kan denna teoretiska diskussion spegla spänningen mellan det valdemokratiska och 
deltagardemokratiska idealet. Det planeringsteoretiska perspektivet speglar, tillskillnad 
från det om förvaltningen, det samtals- och deltagardemokratiska idealen. Begreppen 
förankring och dialog kan sägas härstamma från det deltagardemokratin och forskning 
med utgångspunkten i den kommunikativa vändningen ger uttryck för 
samtalsdemokratiska ideal.   

!
5.2.4 TEMA ÅTTA: INTEGRATION OCH KULTURELL MÅNGFALD  
I kartläggningen finns teoretiska utgångspunkter i begreppen integration och kulturell 
mångfald och dessa begrepp utgör det fjärde temat i avsnittet. Med begreppet 
integration syftar jag, i det här sammanhanget, på de integrationspolitiska åtgärder som 
varit aktuella i Botkyrka. Det vill säga de statliga satsningar som kommunen var delaktig 
i under slutet på 1990-talet och början på 2000-talet. Begreppet kulturell mångfald 
syftar på den befolkningssammansättning som finns i kommunen. Nedan diskuteras 
därmed forskning där arbete med demokrati och delaktighet grundar sig diskussionen 
om integration eller de olika förutsättningar som finns i en kommun där en stor del av 
människorna kommer från andra delar av världen (Botkyrka kommun 2014b). Detta är 
något som forskningen på olika sätt ger uttryck för och de teoretiska utgångspunkterna i 
begrepp som medborgarskap, identitet, inkludering, exkludering, marginalisering, 
segregation, integration och politisk integration utgör grunden för detta tema. 

!
Integration   
Samtliga utvärderingar som är gjorda i samband med nationella satsningar är exempel 
på forskning som utgått från integrationsfrågan. Satsningarna syftade till att främja 
människors integration och att arbeta med demokrati och delaktighet är en del av det. 
Satsningarnas syfte förklarar därmed utvärderingarnas utgångspunkt i integration och 
demokratiaspekten diskuteras utifrån detta. I ett flertal av utvärderingarna om 
Storstadssatsningen lyfts demokrati- och deltagaraspekten fram särskilt. Framförallt 
eftersom det varit centralt i satsningen och områdena integration, boende och demokrati 
samspelar i den modell som användes (Plisch — Edström 2005). Ett exempel på en 
utvärdering i kartläggningen som lyfter fram detta specifikt är studien En känsla av 
delaktighet. En studie av underifrån perspektivet i Storstadssatsningen (2005) skriven av Plisch och 
Edström: 

!
!
!
!
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Studiens syfte är att undersöka hur underifrån perspektivet i storstadsarbetet har praktiserats 
inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen. Utgångspunkten har bl.a. varit att undersöka hur 
sambandet mellan vardaglig delaktighet och den representativa demokratin ser ut, samt på 
vilket sätt det demokratiska deltagandet mellan de allmänna valen kan stärka den 
representativa demokratin. 

	 	 	 	 	 	 	            (Plisch — Edström 2005:7) 

!
Även i utvärderingen Stora fiskar äter fortfarande små fiskar. Helhetsutvärdering av 
Storstadssatsningen i Botkyrka kommun skriven av Hosseini-Kaladjahi (2002) kan ett tydligt 
deltagarperspektiv på integration ses: 

!
Särskild tonvikt läggs vid de boendes delaktighet i förändringsarbetet som, enligt våra 
erfarenheter, utgör detta arbetets akilleshäl. När man lyckas få med lokalbefolkningen i 
förändringsarbetet då har också, de facto, själva integrationsarbetet lyckats. 

	 	 	 	 	 	 	        (Hosseini-Kaladjahi 2002:14) !
Citaten ovan visar hur delaktighet har varit en central del i utvärderingarna kring 
Storstadssatsningen och de illustrerar hur sammanlänkade dessa två politikerområden 
är. 

!
Kulturell mångfald  
Kulturell mångfald kan sägas vara en utgångspunkt i Velásquez forskning (2005a; 
2005b; 2005c;2007; 2011). Där fokus är på hur svenska strukturer inom exempelvis den 
svenska förvaltningen hindrar människor med utländsk bakgrund att delta i det 
demokratiska systemet. Vidare diskuteras och studeras hur kommunen med hjälp av 
andra metoder kan främja människors delaktighet i samhället och på så sätt stärka 
demokrati. I artikel Förortsfeminismens villkor - transversell politik (2007) visar författaren på 
hur kommunen genom att arbeta på ett gränsöverskridande, med en transversell metod 
kan främja delaktigheten för kvinnor med utländsk bakgrund: 

!
Med hjälp av de gränsöverskridande mötena får förvaltningspersonal kunskap från min 
forskning och från kvinnornas perspektiv. Kvinnorna får bättre insyn i förvaltningens arbete 
och kommer via mig i kontakt med forskning som berör kvinnors delaktighet i politiken. 
Alltsammans ska leda till att stärka kvinnornas förutsättningar att påverka den forskning och 
den förvaltning som berör dem, vilket i sin tur stärker deras förutsättningar att ta plats i 
politiska sammanhang. 

	 	 	 	 	 	 	 	         (Velásquez 2007:61) 

I sin avhandling har Folkesson (2012) ett liknande resonemang och diskuterar relationen 
mellan livet för individuella migranter på lokal nivå i förhållande till synen på 
invandrare och deras situation på kommunal invandrar- och integrationspolitisk nivå. På 
så sätt belyser även Folkesson förhållandet mellan individ och struktur (Folkesson 
2012:21). I sammanfattningen skriver författaren följande:  

!
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Är det jämlika mångkulturella samhället möjligt? Som inledningen och forskningsläget har 
betonat tenderar mångkulturalism som utopisk ideologi sällan gå att realisera samhället 
eftersom många som strävar efter mångkulturell jämlikhet verkar arbetar för detta inom ett 
(dolt) system av rangordnade olikheter. 

	 Eftersom upplevelsen av och konstruktionerna kring etnisk differentiering är politiskt 
återkommande innebär det också att etniska minoriteter kontinuerligt tvingas inordna sig 
medan de etniska majoriteterna inte alls behöver förhandla sin egen identitet. 

	 	 	 	 	 	 	 	 (Folkesson 2012:278-279) 

!
Integration och kulturell mångfald  
Botkyrka är inget isolerat eller unikt fall när det kommer till att aktualisera 
integrationspolitik och kulturell mångfald. Det innebär att demokratin möter nya 
utmaningar och såldes måste demokratiidealen utöka sina definitioner och nya 
mekanismer bör tillkomma. I en värld där globalisering och förflyttningar över gränser 
sker i större utsträckning än tidigare (Pierre — Sundström 2009:249) följer nya 
utmaningar för demokratin och nya perspektiv måste vägas in. Detta är något som 
demokratiutredningen uppmärksammar och förespråkar deltagardemokratin med inslag 
av samtalsdemokrati, vidare menar utredningen även att aspekter av den mångkulturella 
demokratiteorin  också ska ingå (Demokratiutredningen 2000:21). Arbetet med 15

demokrati och politisk jämlikhet i Botkyrka sker med avstamp i Botkyrka som ett 
mångkulturellt samhälle där integrationsaspekten är ständigt närvarande. Det kan göra 
att arbetet med demokrati och delaktighet försvåras eftersom problem grundade i 
strukturer runt det svenska politiska systemet och den traditionella definitionen av 
demokrati synliggörs . Det innebär att nya diskussioner om demokratin aktualiseras 16

vilket kan ge nytt liv och nya aspekter åt demokratidebatten, något de teoretiska begrepp 
som nämns ovan som tar avstamp i integration och mångkulturalism speglar. 

!
5.3 VAD ÄR DET SOM STUDERAS? 
!
I detta avsnitt diskuteras temat vad det är som har studerats och fokus är på forskningen 
innehåll. Nedan diskuteras därför vilken nivå forskningen har befunnit sig på och vem 
som har studerats eller medverkat i forskningen och avsnittet består av två teman.  

!
5.3.1 TEMA NIO: FORSKNING PÅ LOKAL, KOMMUNAL OCH NATIONELL 
NIVÅ 
Det första temat diskuterar vilken nivå forskningen befinner sig på. Med lokalnivå 
menar jag, i detta sammanhang, forskning som fokuserar på kommundel- eller 
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 I den mångkulturella demokratin är det olikheter som är i centrum vilket innebär att staten ska bekräfta människors 15

olikheter.  Detta görs genom lika behandling och vidare menar förespråkare att om allas intressen ska främjas måste 
förtryckta och marginaliserade grupper ges en positiv kollektiv identitet och minoriteter kan ges särskilda rättigheter 
(Demokratiutredningen 2000:22). 

 Se Dahlstedt — Hertzberg (2005) för en djupare diskussion begränsningar i den svenska demokratidebatten.16



områdesnivå, där enskilda processer, föreningar eller andra grupper knutna till ett 
område har studerats. Begreppet kommunalnivå syftar till forskning som studerar något 
på ett övergripande kommunalt plan, där kommunens arbetssätt ofta är i fokus och 
således är inga specifika områden eller grupper i centrum. Begreppet nationellnivå syftar 
på forskning som studerar Botkyrka från ett nationellt perspektiv. 

!
Nationell och kommunal nivå 
Det finns ett antal utvärderingar med i kartläggningen vilka har fokus på 
Blommansatsningen, Fittja satsningen och Storstadssatsningen. Dessa är exempel på 
studier där hela kommunen studeras. I förorden till Stora fiskar äter fortfarande små. 
Helhetsutvädering av Storstadssatsningen i Botkyrka kommun (2002) skriver Hosseini-Kaladjahi: 

!
I föreliggande rapport presenteras den helhetsutvärdering som följt arbetsprocessen från början 
till slut. Helhetsutvärderingen diskuterar relationen mellan staten och kommunen, samt 
kommunens ingripandemodeller, målformuleringar, arbetsorganisation, resursfördelning, 
samverkan, demokratiseringsprocess, permanentning och resultat. 

	 	 	 	 	 	 	          (Hosseini-Kaladjahi 2002:7) 

!
Citatet ovan visar inte endast att studien befinner sig på en övergripande 
kommunalnivå, det visar också att det finns ett intresse att diskutera den kommunala 
nivån i förhållande till den statliga nivån. Således finns även aspekter av ett nationellt 
perspektiv. Även Janssons artikel (2013) befinner sig på den mer övergripande 
kommunala nivån: 

!
Mot denna bakgrund är syftet med artikeln att explorativt analysera kommunpolitikers roll i 
och betydelse för projektorganiseringen av e-förvaltning, samt diskutera vilka demokratiska 
implikationer deras deltagande i denna utveckling kan få. 

	 	 	 	 	 	 	 	           (Jansson 2013:105) !
I citatet ovan tydliggör författaren att det är den kommunala nivån forskningen studerar, 
då syftet är att undersöka kommunpolitikernas roll och Janssons fokuserar på hur ett 
förändrat arbetssätt inom kommunen kan få implikationer på demokratin. Folkessons 
avhandling (2012) har både ett individnära fokus och ett kommunal politiskt fokus och 
belyses på ett dynamiskt sätt integrationspolitiken i Botkyrka. Inledningsvis skriver 
Folkesson: 

!
Syftet med avhandlingen är att lyfta fram hur livet ter sig för individuella migranter på lokal, 
kommunal nivå i relation till synen på invandrade människor och deras situationer i kommunal 
invandrar- och integrationspolitik under senare delen av 1900-talet. Genom att ställa 
migranternas berättelser i relation till invandrarpolitikens utveckling kommer avhandlingen att 
lyfta fram enskilda, handlande subjekt. Det innebär att förhållandet mellan individ och struktur, 
det vill säga kommunalpolitiken, kommer att särskilt belysas. 

	 	 	 	 	 	 	                        (Folkesson 2012:21) 

"45



!
Folkessons metod för hur hon belyser kommunalpolitiken i Botkyrka gör att kommunens 
arbete belyses från ett nytt perspektiv. 

!
I forskningen rörande nationella satsningarna kan i vissa fall ett nationellt perspektiv 
identifieras. Speciellt då demokratiarbetet i Botkyrka jämförs med andra kommuner i 
Sverige som också var med i satsningen. Ett exempel på sådan forskning är Olssons 
uppsats Storstadssatsningen och dess effekter på deltagande i kommunala val: Framgång eller 
misslyckande (2004), där Storstadssatsningens påverkan på valdeltagandet undersöks. I 
uppsatsen studeras alla de 24 bostadsområden som ingick i satsningen och Botkyrka 
studeras i perspektivet av andra kommuner. Även i Salehs uppsats (2013) studeras 
Botkyrkas arbete med medborgardialoger i ljuset av två andra kommuner med en hög 
andel utlandsfödda kvinnor och därav befinner sig studien i ett nationellt sammanhang. 

!
Den lokala nivån 
Trots att det kommunala och nationella perspektivet är närvarande i kartläggningen har 
59 procent av forskningen ett lokalt fokus och det lokala perspektivet är mest 
framträdande. Ett exempel på sådan forskning är Bodströms rapport (2003) där 
spänningen mellan planering och delaktighet i Alby belyses. Herttings forskning befinner 
också på en lokal nivå, då det som undersöks är föreningslivet i Norra Botkyrka. 
Projektet Platsens poetik (Göransson 2010) har en park i Fittja som sin utgångspunk 
befinner sig således på en mycket väl avgränsad och inzoomad plats. Herttings forskning 
(2009a; 2009b) är därmed något mer utzoomad än ovannämnda då det är flera 
kommundelar som studeras. Vidare är det ofta kommundelarna i Norra Botkyrka som 
har utgjort den studerade lokala arenan, inte minst Alby och Fittja. I några fall har 
Hallunda/Norsborg varit aktuella. Kommundelen Tullinge har varit aktuell i en studie. 
Andra delar i kommunen som exempelvis centralorten Tumba är osynlig i 
kartläggningen.  

!
Att forskningen befinner sig på en lokal områdesnivå är i sig inget häpnadsväckande. 
Forskning kräver ofta tydliga avgränsningar och en plats utgör en väl avgränsad 
referensram för en studie. Likaså är det oftast genom det lilla något om det stora kan 
sägas, genom att studera ”små” fenomen, lokala processer och enskilda aktörer, som 
forskningen kan säga något på en mer abstrakt och teoretisk nivå. Det som är intressant 
för denna studie är det faktum att studier med utgångspunkt i Alby och Fittja är i en 
sådan majoritet i jämförelse med andra platser i Botkyrka. En förklaring till detta kan 
vara att det var i Alby och Fittja, tillsammans med Hallunda/Norsborg, som 
Storstadssatsningen ägde rum (Hosseini-Kaladjahi 2002:10). Det är även i 
kommundelarna i norra Botkyrka kommunen har haft lägre valdeltagande i jämfördes 
med södra Botkyrka (Hosseini-Kaladjahi 2008:5). Vilket kan vara en förklaring till 
demokratiforskningens fokus på dessa områden. Det lokala fokuset kan även ses som ett 
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uttryck av deltagande och samtalsdemokratiska ideal vilka förespråkar mer delaktighet 
på lokal nivå. För att göra demokratin mer vital och levande (Gilljam — Hermansson 
2003). 

!
5.3.2 TEMA TIO: STUDERADE AKTÖRER 
Även vilka aktörer som har studerat har undersökts och denna diskussion utgör 
avsnittets andra tema. Med aktör menar jag de som ses som spelare i demokratin och kan 
därmed vara kommunen (politiker och tjänstemän), föreningar, medborgare och 
kommuninvånare, externa aktörer så som företag i kommunen eller konsulter som på 
något sätt varit inblandade i arbete med kommunens demokratiarbete samt forskare.  

!
Tjänstemän 
I många fall, speciellt i forskningen kring nationella satsningar och utvärderingar om 
dessa, fokuserar forskningen på kommunens arbetsprocesser. Denna diskussion kan 
liknas vid den ovan där nivån på forskningen diskuterades. I några fall är forskningen 
gjord på uppdrag av kommun eller myndighet med syfte att utvärdera kommunens 
arbetsmetoder. Att kommunens arbetsprocesser är i fokus är såldes inte överraskande. 
Det är tjänstemän och i liten utsträckning kommunpolitikerna som då är de studerade 
aktörerna. Det framgår oftast inte vilka tjänstemän eller politiker som studerats, det vill 
säga vilken förvaltningen eller nämnd dessa är knutna till. Det gör det svårt att 
identifiera vilka i kommunen som har ansvarat för vad och om någon förvaltning varit 
framträdande i Botkyrkas demokratiarbete. 

!
En grupp tjänstemän som dock tydligt varit delaktiga i forskningen och även varit 
studieobjekt är kommunens områdesgrupper. I studien Det lokala arbete i Botkyrka. En 
jämförande studie av två områdesgrupper i Fittja och Tullinge (2006) är det just 
områdesgrupperna i de två kommundelarna som studeras och i slutsatserna finns ett 
speciellt fokus på områdesutvecklaren (Hosseini-Kaladjahi 2006:24). Även i artikel 
Kvinnors möten kring förvaltningen av mångkulturella platser: lokala perspektiv och strukturella hinder 
(Velásquez 2005) är det områdesutvecklarens arbete tillsammans med en grupp kvinnor 
som utgör forskningens grundläggande materialkälla. 

!
Generellt kan sägas att tjänstemännen ofta är i fokus och ofta granskas deras roll kritiskt. 
Tjänstemännen har en betydande roll i det valdemokratiska idealet, där de ska fungera 
som experter så att de folkvalda politikerna göra välinformerade beslut (Gilljam — 
Hermansson 2003). Att deras arbete kritiskt studeras kan därav ses som en granskning 
utifrån valdemokratiska utgångspunkter och av hur idealet faktiskt fungerar. Det kan 
också ses som en kritik av det valdemokratiska idealet utifrån ett deltagardemokratiskt 
perspektiv. 

!
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!
Föreningar  
I flera fall studeras föreningar i Botkyrka. Hertting (2009a; 2009b) studerar 
föreningslivet och skriver: ”I detta kapitel ska konsekvenserna av lokala institutioner för 
ökad samverkan och dialog undersökas på etniska föreningar och föreningarnas potential 
för politisk integration.” (Hertting 2009b:116) Även i studien av León (1999) föreningslivet i 
fokus och inledningsvis skriver författaren:  

!
Denna studie fokuserar på vad föreningar har för roll i i den lokala demokratin i Alby, hur den 
påverkar ”gräsrötterna” och deras möjlighet att påverka sin närmiljö, och ur den samspelar 
med andra aktörer i Alby. Syftet är med andra ord att studera vad föreningen betytt för den 
lokala demokratin i Alby. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	    (León 1999:7) !
I ett par av forskningsalster diskuteras hur föreningslivet kan användas i syfte att öka det 
demokratiska deltagandet. I denna forskning fokusera speciellt på vikten av att kvinnor 
organiserar sig i föreningslivet för att på så sätt bli mer delaktiga i samhällsutvecklingen 
(Velásquez 2005c; 2007).  

!
Forskarnas intresse för föreningslivet i Botkyrka kan kopplas till valdemokratin och mer 
specifikt den pluralistiska demokratimodellen. Denna är en variant av valdemokrati som 
utifrån empiriska studier menar att makt inte är koncentrerad till endast politiska 
representanterna, istället är den utspridd bland olika intresseorganisationer vilka kan 
påverka politikerna. Därigenom representeras medborgarna av intresseorganisationerna 
vilka får en demokratisk funktion och således ses deltagande som centralt och 
medborgarna organiserar sig i olika grupperingar som företräder olika intressen 
(Henecke — Kahn 2002).  

!
Kvinnor 
I flera fall utgör kvinnors situation en del av flera studiers fokus, vilket skapar nya 
funderingar kring demokrati och demokratiforskning. Velásquez menar exempelvis att 
integrationsdebattens fokusering på språk, region, hudfärg har gjort att en feminsering 
av segregationen skapats vilket har påverkat villkoren för kvinnors liv och deltagande 
(Velásquez 2011:175). Studien om en dialogprocess mellan kvinnor och tjänstemän gör 
att andra drivkrafter till varför människor deltar uppmärksammas. Exempelvis 
diskuterar Velásquez hur bejakandet av känslor kan vara en bidragande faktor till 
kvinnors demokratiska engagemang och att relationer till andra människor är central 
(Velásquez 2011:183ff). Detta går emot den kritik mot det samtalsdemokartiska idealt 
där en rädsla finns att denna typ av argumentation inte värderas lika högt (Henecke — 
Kahn 2002:15f). Citatet kommer från en av Velásques artiklar (2007) där diskussionen 
om känslorna betydelser aktualiseras: 
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!
Nästa möte blev ännu bättre organiserat. Drygt tjugo personer deltog. Under detta möte 
offentliggjorde kvinnorna att de hade hunnit bilda föreningen och att de höll på att registrera 
den hos myndigheterna. När vi satt och åt berättade kvinnorna i arbetsgruppen om vad som 
hade fått dem att komma överens och vad som egentligen fick dem att sätta igång: !
’Vi tycker att områdesutvecklaren har gjort ett så otroligt stort jobb för oss. Vi vill göra henne 
lite glad när hon kommer tillbaka från Asien genom att som present överraska henne med 
nyheten att vi har bildat föreningen och att vi har bestämt oss att kämpa för ett kvinnohus.’ !
I kvinnornas sätt att presentera det hela, var det viktigaste inte att bygga föreningen eller att 
komma på många möten och mobilisera hundratals personer. Utan det viktigaste var att göra 
områdesutvecklaren glad. Det var det centrala. Det kanske låter banalt, men det var det inte 
alls! Respekt och uppskattning för en kvinna som kämpar för dem var det som fick dem att ta 
itu med inbördes meningsskiljaktigheter. !
Flera andra forskare har också lyft fram känslor som betydelsefulla inslag i underrepresenterade 
gruppers upplevelse av exkludering och diskriminering i samhället. 

	 	 	 	 	 	 	                        (Velásques 2007:73) 

I Salehs uppsats (2013) är fokus också på kvinnors deltagande och en förklaring till 
varför uppmärksamhet riktas mot kvinnor ges:  

!
Kvinnor som inte får möjligheten att på jämlik fot delta eller inkluderas i diskussionsprocesser 
och beslutsfattande indikerar därmed ett rättighetsproblem. När en grupp som redan är 
marginaliserad, i synnerhet kvinnor med utländsk bakgrund, exkluderas från det politiska 
offentliga rummet så påverkar detta även att deras socioekonomiska rättigheter sätts på spel. 
Marginaliseringen får därmed två ansikten; den politiska samt den socioekonomiska. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	    (Saleh 2013:7)!!
Medborgarna och politiker 
Centrala aktörer i det politiska demokratiska systemet är medborgare och politiker. 
Därför har deras synlighet, eller osynlighet, i forskningen också studerats. I några av 
forskningsalstren är det medborgarnas som är i direkt fokus och där demokratiarbetet 
belyses utifrån medborgarna som samhällsaktörer. Medborgarperspektivet belyses dock 
tydligast genom forskningens metoder, exempelvis användningen av intervjuer och 
enkäter. I flera texter om Storstadssatsningen har intervjuer med boende som varit 
delaktiga i projekt genomförts, intervjuerna blir dock en del av resterande material och 
medborgarns berättelse är svår att urskilja. Tusen röster om Fittja. Integrationsfrågan betraktad 
utifrån en enkät bland de boende bygger på en enkät bland de boende om Fittja, en del av 
enkäten handlar om demokrati och delaktighet. Genom att enkäten bygger på de 
boendes svar blir ett boendeperspektiv aktuellt (Hosseini-Kaladjahi 2001). 

!
I Velásquez studier finns ett boendeperspektiv representerat, det framhävs i störst 
utsträckning i artiklarna om kvinnors delaktighet i Fittja. I artikeln Förortsfeminismens 
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villkor - transversell politik förklara Velásquez tydligt att det är ett inifrånperspektiv som 
används där kvinnornas ses som skapare av materialet inte studieobjekt. Såldes är 
kvinnorna på ett sätt med och skapar studien och deras perspektiv blir därav aktuellt. 

!
Vidare, politiker har en central roll i den representativa demokratin (Gilljam — 
Hermansson 2003). I kartläggningen finns det endast ett forskningsalster som explicit 
studerar politikernas roll. Det är i artikeln Politikens betydelse för e-förvaltningen. Om lokala IT-
projekt och det demokratiska ansvarsutkrävandet (Jansson 2013) där politikernas roll och 
betydelse studeras i implementering av en e-förvaltning och vidare diskuteras vikten av 
politikernas medverkan för att kunna utkräva demokratiskt ansvar och Jansson skriver:  

!
Representation, beslutsfattande och styrning är således i allra högsta grad uppgifter som hänger 
ihop. När styrningen utesluts från denna treenighet urholkas i viss mån representation och 
beslutsfattande, vilket i sin tur försvårar det demokratiska ansvarsutkrävandet. Ur ett 
demokratiperspektiv blir således den långtgående delegeringen av styrning från politiker till 
tjänstemän problematisk. 

	 	 	 	 	 	 	 	           (Jansson 2013:121) !
I många studier liksom i fallet med medborgarnas perspektiv, finns politiken 
representerad genom att intervjuer har genomförts med politiker. Förutom det är 
politiken relativt osynlig i forskningen vilket är intressant med tanke på deras politikerna 
centrala roll i det demokratiska systemet. Detta kan vara ett tecken på att forskning har 
ett mer medborgardemokratiskt perspektiv. Dock tyder diskussionen ovan, om i vilken 
utsträckning medborgarna och deras perspektiv är representerat på det motsatta, där 
forskning med fokus på medborgarna är relativt liten, vilket talar för det 
valdemokratiska idealet. 

!
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6. ANALYS OCH REFLEKTIONER!!
I kapitel fem tematiserades forskningen utifrån studiens tre underliggande 
frågeställningar och diskuterades i förhållande till varandra samt till studiens teori. De 
tio teman som presenterads var: 

!
1. Kvalitativ forskning  

2. Utvärderingar  

3. Forskarens förhållande till det 
som studeras  

4. De som har forskat 

5. Klassiska demokratibegrepp 

6. Förvaltningsteori 

7. Planeringsteori 

8. Integration och kulturell 
mångfald  

9. F o r s k n i n g p å l o k a l , 
kommunal och nationell nivå 

10. Studerade aktörer !
Detta sjätte och avslutande kapitel syftar till att försöka ge svar på studiens övergripande 
frågeställning: Vilka demokratiska ideal ger forskningen uttryck för? Detta kommer 
göras genom att jag återknyter och fördjupar diskussionen kring de tio temana och mer 
fritt hålla reflektioner görs i förhållande till studiens teoretiska perspektiv. Avslutningsvis 
kommer jag reflektera över min egen roll samt presentera tankar inför framtida 
forskning om demokrati i allmänhet och i relation till Botkyrkas arbete med demokrati 
och delaktighet.  

!
6.1 EN TEORETISK MÅNGFALD 
!
Inledningsvis nämns en svårighet med avgränsningen av kartläggningen är att fältet är 
mångfacetterat och förgrenat i flera discipliner. Forskningens skilda teoretiska 
utgångspunkter exemplifierar detta. Utifrån att ha studerat de teoretiska 
utgångspunkterna är det svårt att säga om det finns en majoritet av något perspektiv. 
Dock utgår en stor del av forskningen från begreppet integration och mångkulturalism. 
Utgångspunkter i klassiska demokratiskolor, förvaltnings- och planeringsteori har också 
identifierats. Vidare finns teoretiska begrepp som inte kan grupperas i någon kategori. 
Även en förändring över tid kan ses. Kartläggningen sträcker sig från 1997 och början 
på 2014. Generellt kan sägas att det i forskning kring demokratiarbete i Botkyrka i slutet 
av 90-talet och början på 2000-talet till stor del hade utgångspunkt i 
integrationspolitiska frågor, exempelvis i samband med utvärderingarna av nationella 
satsningar. Efter att ha studerat sammanställningen av teoretiska begrepp i förhållande 
till tiden kan också ses att forskning med utgångspunkt i begreppet kulturell mångfald 
tar vid i mitten av 00-talet. Från mitten av 00-talet kan också en mer varierad 
forskningsbild ses där fler teoretiska begrepp aktualiserades. De forskare som har en 
teoretisk utgångspunkt i förvaltningsteori finns i den senare delen av studiens tidsperiod.  

!
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Den främsta slutsatsen utifrån detta är att det visar att begreppet demokrati kan 
innehålla fler aspekter och ingångar än de mekanismer som diskuteras i denna studies 
teoretiska del. Forskningen visar exempelvis att faktorer som hållbar utveckling och 
känslor kan vara centrala drivkrafter för demokratiskt delaktighet. Variationen av 
teoretiska begrepp i kartläggningen, vilka alla från olika aspekter diskuterar demokrati, 
kan därmed ses som en kritik mot den traditionella definitionen av begreppet demokrati. 
Det kan också vara en utveckling av begreppet, då det öppnar upp möjligheter att skapa 
nya definitioner och bredda diskussionen om den svenska demokratin med Botkyrka 
som utgångspunk. Detta kan knytas an till den inledande teoretiska diskussionen om att 
demokratibegreppet ständigt omformas genom dess aktiva historia (Held 2006). 
Ständiga värdeförskjutningar gör att demokratin kontinuerligt omdefinieras och 
förändras, den mångfald av teoretiska utgångspunkter i kartläggningen exemplifierar 
detta. Vidare visar det också hur definitionen av begreppet demokrati kan vara 
situationsbaserad (Lundquist 1998). Kartläggningen har studerat forskning i Botkyrka, 
såldes speglar de teoretiska begreppen Botkyrkas kontext. Om studien fokuserat på en 
annan plats hade troligtvis andra begrepp varit aktuella. 

!
Något som är intressant att diskutera är att det är en skillnad mellan vilken teoretisk 
utgångspunkt forskningen har och vilka demokratiideal som det ges uttryck för. 
Exempelvis finns en skillnad mellan de forskare som har en ingång i 
förvaltningsperspektivet och de forskare som har en utgångspunkt i planering. Där det i 
den senare finns en tendens allt i större utsträckning ge uttryck för deltagande och 
samtalsdemokratiska ideal samtidigt som förvaltningsperspektivet till större del utgår 
från valdemokratiska ideal. 

!
6.2 DET ÄR DET LOKALA DEMOKRATIARBETET SOM ÄR I 
FOKUS 
!
I kapitel fem visades att en majoritet av forskningen befinner sig på en lokalnivå, där 
specifika områden är i fokus eller grupper och processer knutna till specifika områden 
studeras. Den första reflektion som kan göras utifrån detta är det lilla säger något om det 
stora. Det är genom studier av ett väl avgränsat fenomen som något om det stora kan 
sägas, detta kan vara en förklaring till den stora mängd forskning på lokal nivå.  

  

Forskning på lokal nivå visar också tydligt hur demokrati kan göras närmare 
medborgarna. Oavsett om forskningen anser att demokrati på denna nivå fungerar eller 
ej, visar den stora mängd forskning på områdesnivå att det finns ett intresse för den 
lokala demokratin och det i sig ger uttryck för något. Det samtalsdemokratiska idealet 
har som mål att förbättra den demokratiska kvalitén där samtal och argumentation är 
grunden. Beslut fattas därigenom av deliberativa processer och därför argumenteras för 
att demokratiska teorier måste ändra fokus, från ett makroperspektiv mot lokala 
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kontexter för att skapa och bibehålla samtal och diskussion (Held 2006). Det fokus som 
forskningen har på lokala demokratiprocesser visar just det.  

!
Fittja och Alby är kommundelar i Botkyrka som får mycket uppmärksamhet av 
forskningen. Trots att det finns förklarande anledningar till varför är det viktigt att 
fundera över vad det innebär och vad som händer med platser som får denna typ av 
fokus. Vidare funderar jag över vem som uppmärksammar vad, är det kommunen som 
väljer att satsa extra resurser på dessa kommundelar och på grund av det följer 
forskningen efter? Eller är det forskarna som riktar uppmärksamhet mot områdena 
vilket gör att kommunen uppmärksammas? Det finns platser i kommunen som inte får 
samma uppmärksamhet och något att fundera över är hur det påverkar kommunens 
arbete demokrati och förtroende, där en central aspekt är att motverka ett vi och dom 
tänk.  

!
I kartläggningen kan också ses att en nivå som det inte finns representerat är den 
regionala. Det hade varit intressant att belysa Botkyrkas demokratiarbete från en 
regional kontext. Regionaliseringen i Sverige är ett faktum (Pierre 2009:81ff) därav är 
det centralt att diskutera demokratifrågor utifrån ett regionalt perspektiv. Studier om 
demokratiarbete i Botkyrka i förhållande till exempelvis resten av Stockholmsregionen 
saknas och en jämförande studie hade varit intressant att läsa. En jämförelse mellan 
kommuners olika deltagande och dialogarbete hade kunnat studeras djupare, eller 
arbete med ungdomars delaktighet. Vidare skulle också en studie om hur Botkyrkas 
aktiva arbete med demokrati och delaktighet kan förstår i en regional kontext kunna 
göras.  

!
Kort kan också konstateras att det inte heller finns någon forskning där 
demokratiarbetet i Botkyrka studeras utifrån ett internationellt perspektiv. Det skulle 
vara intressant då det belyser Botkyrka i ett annat perspektiv än det svenska vilket skulle 
kunna innebära att nya aspekter lyfts fram och en annan förståelse skapas.  

!
6.3 VEM HAR FORSKAT - EN MAKTFAKTOR I BOTKYRKAS 
DEMOKRATIUTVECKLING  
!
40 procent av forskningen om demokratiarbete i Botkyrka har producerats av ett och 
samma forskningssäte vilket kan vara problematiskt. Risken är att ett för ensidigt 
perspektiv förespråkas. Att det dessutom är en forskare från denna forskningsmiljö som 
står för en stor andel av forskningen gör risken än större. Genom sin position och sitt 
uppdrag har forskaren möjlighet att påverka. Om forskningen genomförs av ett fåtal 
personer gör det att dessa personer får mycket makt och inflytande. Velásquez står för 
18 procent av forskningen i kartläggningen, Hosseini-Kaladjahi står för 22 procent och 
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dessa två forskare får därmed en stor möjlighet att påverka vad som diskuteras. Det är 
genom deras ögon en stor del av demokratiarbetet i Botkyrka belyses och de får såldes 
en makt över dagordningen. Deras syn, oavsett vilken demokratisyn de förespråkar blir 
framträdande i demokratiforskningen om Botkyrka.  

!
6.4 VEM OCH HUR - DELTAGAREN OCH FORSKAREN  
!
I kapitlet fem behandlade tema tre forskarens förhållande till det studerade objektet. 
Denna diskussion var även aktuellt i tema tio angående vilka aktörer som studerats. Jag 
anser att det är centralt att lyfta fram detta på grund av begreppet demokrati och dess 
natur eftersom jag menar att vilket angreppssätt forskaren har kan spegla vilket 
demokratiteoretiskt förhållningssätt forskaren utövar. Genom att studera hur forskaren 
ser på sin egen roll och sin relation till det som studeras anser jag att olika 
demokratiideal kan urskiljas och genom att identifiera vem som varit i fokus och hur 
dessa aktörer får komma till tals kan också uttryck för olika demokratiteoretiska ideal 
skönjas.  

!
Demokrati handlar om att öka medborgarnas möjlighet till delaktighet och frågan om i 
vilken mån medborgarna och deras perspektiv är i forskningens fokus kan sägas ha två 
svar. Ur en aspekt kan medborgarna och de boende sägas medverka i all forskning som 
ingår i kartläggningen och därav är de representerade i stor utsträckning. Ur en annan 
aspekt kan de sägas vara representerade i en mycket lite utsträckning. Utifrån den första 
aspekten menar jag att det är tydligt att det finns ett medborgarfokus. På grund av 
demokratifrågans natur (folkstyre) är medborgarperspektivet ständigt närvarande. Men 
också, just på grund av demokratifrågans natur, anser jag det även viktigt att studera i 
vilken utsträckning medborgarna har blivit hörda av forskarna, att deras perspektiv lyfts 
fram. Utifrån denna aspekt är andelen forskning förhållandevis liten. 

!
De deltagardemokratiska och samtalsdemokratiska idealen har under 2000-talet 
förespråkats i allt större utsträckning. Mycket forskning menar att den representativa 
valdemokratin behöver få fler element av dessa två skolor för att få större förankring hos 
medborgarna (Demokratiutredningen 2000). Utifrån denna diskussion om vem som har 
studerats och hur detta har gjorts har jag svårt att se dessa ideal återspeglas i den 
forskning som har gjorts i Botkyrka, då medborgarna har medverkat i så pass liten 
utsträckning. Istället är det typiska valdemokratiska aktörer som studeras, såsom 
tjänstemän och föreningslivet. Detta har gjorts med ett traditionellt utanförperspektiv. 
Den lilla mängd forskning om politiker är dock förvånande. 

!
Deltagardemokrati och samtalsdemokrati handlar om demokrati på en gräsrotsnivå där 
medborgarna skapar den politiska agendan (Henecke — Kahn 2002). I valdemokratin 
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finns det representanter vilka gör detta på uppgift av medborgarna (Gilljam — 
Hermansson 2003). Representanterna i detta fall skulle kunna vara forskarna och såldes 
kan bristen på medborgarnas delaktighet i forskningen tolkas som ett uttryck för de 
valdemokratiska idealet. Där forskarna genom metoden utövar en typ av valdemokrati, 
där de ger sig själva rollen som representanter och medborgarnas förlängda arm. Såldes 
blir forskningsresultatet en representation av människors åsikter där det insamlade 
materialinsamling har filtrerats genom forskaren. Den forskning där medborgarna 
faktiskt får vara med och skapa materialet utifrån egna förutsättningar och intressen kan 
däremot ses som ett uttryck för deltagar- och samtalsdemokratins ideal. Det konstnärliga 
forskningsprojektet Platsens poetik har nämnts flera gånger tidigare, likaså har även artikel 
Förortsfeminismens villkor - transversell politik är exempel på detta. Att studera något från 
insidan där forskaren aktivt deltar som ett objekt i sin forskning kan tolkas som en 
uttryck för ett deltagare demokratiideal genom hur forskaren agerar.  

!
Den kritik som ofta lyfts fram mot det samtalsdemokratiska idealet är den ständiga 
strävan efter att skapa konsensus samt hur det är viktigt att ta hänsyn till vilka 
maktperspektiv som råder i samhället (Henecke — Kahn 2002). Om forskning grundar 
sig i ett samtalsdemokratiska ideal är det därav viktigt att ta hänsyn till dessa aspekter. 
Att som forskare söka efter konsensus är problematiskt och utifrån kartläggningen kan 
ses att det finns en rådande konsensus kring vilka metoder som bör användas också en 
samlad bild kring platsen Botkyrka och vilka utmaningar denna står inför kan ses. Vilket 
kan leda till att en för ensidig forskning bedrivs. Även aspekten om maktförhållande 
mellan forskaren och deltagaren är viktigt att ta hänsyn till. Vidare finns det inom det 
deltagardemokratiska idealet en viktig diskussion kring medborgarnas faktiska möjlighet 
att påverka (Henecke — Kahn 2002). Även om det inte på samma sätt är aktuellt inom 
deltagande forskning är en central aspeket att tydliggöra för deltagarna vad syftet med 
forskningen är. 

!
Förutom att kvinnors roll har belyst i flera fall är det inga andra specifika 
medborgargrupper som finns representerade i kartläggningen exempelvis finns inte 
äldre, ungdomar, skolbarn, unga vuxna och män representerade. Något som skulle vara 
givande för den samlade bilden av demokratiarbete i Botkyrka och stärka forskningens 
medborgarperspektiv.  

!
6.5 VILKA DEMOKRATISKA IDEAL GER FORSKNINGEN 
UTTRYCK FÖR? 
!
Vilka demokratiska ideal ger forskningen om Botkyrkas demokratiarbete uttryck för? 
Utifrån kartläggningen kan först och främst ses att bilden över demokratiarbetet i 
kommunen är mångfacetterad och förankrad i många olika disciplinära och teoretiska 
ingångar. Det tyder på att forskningen är varierad och ger uttryck för en mängd olika 
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perspektiv på demokrati. Utgångspunkter i klassiska demokratibegrepp, förvaltnings- 
och planeringsteori vittnar om forskning som tar avstamp i både de valdemokratiska 
idealen såväl som deltagande och samtalsdemokratiska ideal. Begrepp som integration, 
socio-kulturell samverkan, feminisering, genus, klass, kapitalism och ägandeskap visar att 
det finns ett intresse av forskarna att diskutera demokrati på nya sätt med andra 
perspektiv. Det vill säga detta ger uttryck för en utveckling av diskussionen om Botkyrkas 
demokratiarbete.  

!
En större andel forskning på den lokala nivån visar att forskarna har ett intresse av att 
studera lokala demokratiprocesser vilket kan ses som ett uttryck för det deltagande 
demokratiidealet.  

!
Vidare har jag konstaterat att genom att studera forskarens metod kan de 
demokratiideal forskaren utövar ses. I denna kartläggning används till stor del ett 
utifrånperspektiv. I ett par fall visar forskningen ett tydligt innanför perspektiv vilket ger 
upphov till en ny syn på demokratiforskning och där nya aspekter på hur den 
demokratiska delaktigheten kan öka. Forskningen med innanför perspektiv kan ses som 
utövar av det deltagande och samtalsdemokratiska idealen. Ett utanförperspektiv kan 
istället sägas representera det valdemokratiska perspektivet. Bristen på forskning om 
medborgarna där medborgarna faktiskt blir hörda visar att det finns en förankring i det 
valdemokratiska idealet, där forskarna utnämner sig själva som representerar för 
medborgarna. I forskning där medborgarna förutsättningslöst får berätta om sin egen 
uppfattning kan ses som ett uttryck av det samtalsdemokratiska idealet. 

!
Berättelsens om Botkyrkas demokratiarbete innehåller en relativt stor mängd forskning. 
Utifrån temana ovan som kretsar kring allt från hur forskaren har gått tillväga, till varför 
forskningen har gjorts och vad det är som har studerats, kan jag konstatera att 
forskningens berättelsen om Botkyrkas demokratiarbete innehåller en variation av 
uttryck, alltifrån klassiska demokratiproblem till utvecklande forskningsperspektiv 
utforskas. Berättelsen innehåller glidningar mellan olika demokratiska ideal. Det är få av 
forskningsalstren som sticker ut och mycket utav forskningen är lik varandra. Det finns 
också en brist på ett medborgarperspektiv där de får berätta förutsättningslöst. Det finns 
dock några forskningsprojekt som har annorlunda aspekter och tack vare dessa, vilka 
utmanar både genom de teoretiska utgångspunkter som används och genom 
metodologiska utgångspunkter, ses tecken på att forskarna vill utforska nya aspekter av 
demokratin. Att forskningen är sig lik visar att det finns ett behov att våga utmana och 
tänka nytt kring demokratiforskningen, då det annars finns en risk att bara bli en av 
många. Framförallt är en anledning till ett kreativt tänkande att generera ny kunskap 
kring demokratiarbetet i Botkyrka, vilket i sin tur förhoppningsvis ska förbättra den 
demokratiska situationen i kommunen.  

!
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6.6 REFLEKTIONER OCH SLUTKOMMENTARER 
!
I studiens inledning diskuteras forskningens makt, det finns i forskaryrket en viktig 
maktdimension som inte får glömmas bort eller negligeras. Liksom att det är ett utav 
forskningens uppdrag att granska och kritiskt studera, är det viktigt att någon granskar 
forskningen. Denna studie visar att demokratiforskningen om Botkyrka tar sig flera 
uttryck, där olika demokrati ideal råder och beroende på hur forskningen studeras kan 
dessa utrönas. Kartläggningen visar att det finns en förhållandevis stor mängd forskning 
om Botkyrkas demokratiarbete. Utifrån detta resonemang funderar jag därför över vad 
det betyder för Botkyrka att demokratiarbete är så beforskat och hur påverkas arbetet av 
forskningens rådande demokratiidealen?   

!
Planering är ett sätt att göra demokrati. Med hjälp av samhällsplanering kan människor 
lättare greppa och förverkliga det annars ganska svåra och onåbara begreppet 
demokrati. För planering som ämnesdisciplin är det därav centralt att belysa vilka 
demokratiideal som är rådande bland forskningen, inte minst för att veta vilka 
antagande om verkligheten som lägger grund för planerarens agerande och faktiska 
arbete. Detta resonemang var också en central ingång i studien och har under studiens 
gång blivit än mer viktigt. Det var också därför som det för mig blev intressant när jag 
hittade nya sätt att göra demokrati, nämligen genom just forskning. Det finns en 
demokratisk dimension inbäddad forskarens utövande. I studien har jag haft ett 
utanförperspektiv, där jag har identifierat, tematiserat och analyserat 
demokratiforskning, kontakten med andra människor har varit begränsad och 
deltagandet lika med noll. Det är ingen deltagande forskning jag har genomfört. 
Däremot har jag genom studien förstått att forskning kan innebära mer än att studera 
något från utsidan. Forskning kan innebära delaktighet och samtal med människor där 
resultatet är genererat från ett samarbete över gränser, något som jag tror att både 
forskarvärlden och samhället i stort behöver mer av, så även forskningen om Botkyrkas 
demokratiarbete.  

!
Slutligen är det därav intressant att vidare fundera över vilka demokratiska ideal som 
kan ses i kommunens faktiska demokratiarbete och hur detta arbete skulle påverkas om 
forskarvärlden försökte förstå Botkyrkas demokratiarbete från insidan med hjälp av ett 
gränsöverskridande förhållningssätt. 
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APPENDIX 1 - EN FÖRDJUPAD 
FORSKNINGSÖVERSIKT !!
I följande appendix kommer de 22 forskningsalstren att presenteras översiktligt. Detta 
för att läsaren ska få en bild över det som har lästs och vilka utgångspunkter och 
kontexter forskningen använder sig av och befinner sig i. I översikten ligger fokus på 
forskningens syfte, vilka metoder som använts och vilka teoretiska utgångspunkten 
studien har. I vissa fall saknas någon utav dessa komponenter. Här presenteras även 
vilken typ av forskning det rör sig om, utvärdering/rapport/avhandling etc och i vilket 
sammanhang forskningen är skriven, exempelvis om studien är gjord på uppdrag av 
någon eller om det utgör ett seminariebidrag. Slutligen presenteras även de slutsatser 
som har presenterats i forskningen. Förutom att skapa en generell bild över vad 
forskningen har gjort ska översikten också ses som ett verktyg för läsaren i studiens 
analys då forskningen har tematiserats (se kapitel fem). Forskningsalstren presenteras i 
publiceringsordning, där den äldsta texten presenteras först. 

!
Flertalet forskningsalster studera inte endast demokratiaspekter. Många har andra 
ingångar i ämnet och diskuterar andra aspekter, exempelvis integration. Detta gäller inte 
minst utvärderingarna kring de nationella satsningarna som utgör en del av det funna 
materialet. När så är fallet har jag valt att fokusera på de delar som berör demokrati och 
delaktighet. En del av forskningen har också gjort jämförande studier mellan områden 
och därav är det inte endast Botkyrka som är i fokus. I dessa fall har jag fokuserat på de 
delar av forskningen som rör Botkyrka.  

!
FÅGLAR I VATTENSPEGELN. UTVÄRDERING AV INTEGRATIONSPROJEKTEN I 
BOTKYRKA KOMMUN (HOSSEINI-KALADJAHI 1998) 
!
Fåglar i vattenspegeln. Utvärdering av integrationsprojekt i Botkyrka kommun är skriven av Hassan 
Hosseini-Kaladjahi, 1998, forskare vid Mångkulturellt centrum i Fittja, Botkyrka. Fåglar 
i vattenspegeln. Utvärdering av integrationsprojekt i Botkyrka kommun utgör en helhetsutvärdering 
av Blommanprojektet  i Botkyrka mellan 1996-1997. Rapporten syftar till att knyta 17

samman uppföljningar och delutvärdningar som genomförts inom ramen för projektet. 
Helhetsutvärderingen har genomförts på uppdrag av Botkyrka kommun och har en 
flerdisciplinär ingång (etnologi, sociologi, lingvistik och kulturgeografi). Utvärderingen 
är kvalitativ och processinriktad (Hosseini-Kaladjahi 1998:7).  

!
Underlaget till helhetsutvärderingen består av material som producerats av aktörer, 
exempelvis tjänstemän, verksamma i projektet, så kallade självutvärderingar. Underlaget 
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består också av fristående utvärderingar gjorda av forskare vid Mångkulturellt centrum i 
samverkan med forskare knutna till Stockholms universitet. Vidare består materialet av 
skriftlig dokumentation, intervjuer med projektansvariga och andra involverade samt 
Hosseini-Kaladjahis egna anteckningar som gjort i samband med projektbesök. 
Materialet består också av tidigare publicerade rapporter och Hosseini-Kaladjahis 
personliga erfarenheter. På grund av ekonomiska och organisatoriska begränsningar har 
helhetsutvärderingen ett tjänstemannaperspektiv. Rapporten utgår från begrepp som 
finns i kommunens handlingsplan för projektet, vilka är: lokal förankring, samverkan, 
nytänkande, metodutveckling och måluppfyllelse (Hosseini-Kaladjahi 1998:35).  

!
Det är utifrån de begreppen författaren presenterar sin slutliga diskussion. Författaren 
har också en kritisk diskussion kring begreppet helhetsperspektiv. Hosseini-Kaladjahi 
kritiserar inte bara begreppet för dess motsättning på kortsikt, vad gäller satsningens 
krav på ett underifrånperspektiv. Dessutom kritiseras oklarheten i begreppets definition 
(Hosseini-Kaladjahi 1998:39). Vidare ställer sig författaren frågande till att regeringen 
och kommunens modeller för integration bygger på ett minoritetsinriktat antagande, att 
arbetslöshet och segregation i Sverige bygger på en brist hos invandrarna. Hosseini-
Kaladjahi menar att även majoritetens roll bör finnas med i modellen. Angående lokal 
förankring menar Hosseini-Kaladjahi att det gjordes mycket för invandrare men inte med 
invandrare. Angående begreppet samverkan har olika former av samverkan mellan 
organisationer skett. Samverkan mellan parterna har i stort sätt fungerat, men däremot 
har konflikter uppstått som gjort att vissa projekt har haft problem med genomförande. 
Vidare har oklarheter i målformulerningarna gjort att intressekonflikter mellan 
samverkansparter uppstått (Hosseini-Kaladjahi 1998:100ff). 

!
DEN LOKALA DEMOKRATIN. EN STUDIE AV SAMLING FÖR ALBY (LEÓN 
1999) 
!
Den lokala demokratin. En studie av Samling för Alby är skriven av forskaren René León, 1999, 
fil. mag. och etnolog från Uppsala universitet, aktiv vid Mångkulturellt centrum. 
Rapporten är skriven på uppdrag av demokratiberedningen i Botkyrka kommun och är 
en av flera rapporter rörande integrationsarbete och demokratifrågor i socialt utsatta 
områden som Mångkulturellt centrum publicerade under åren 1996-1999 (León 
1999:6). 

!
Rapporten är en utvärdering med syftet att studera föreningen Samling för Alby 
betydelse för den lokala demokratin i Alby. Samling för Alby var en boendeförening som 
på ett framgångsrikt sätt arbetade med att förbättra situationen i Alby. Genom att 
samarbeta med kommunen, det lokala bostadsbolaget och andra föreningar lyckades 
föreningen åstadkomma flera förändringar. Studien fokuserar på vad föreningen hade 
för roll i den lokala demokratin i Alby, hur den påverkade gräsrötterna och deras 
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möjlighet att påverka sin närmiljö. Vidare fokuserar rapporten på hur föreningen 
samspelade med andra aktörer i området (León 1999:7). 

!
Författaren har en teoretisk diskussion kring begreppet demokrati och belyser 
spänningen begreppen direkt och representativ demokrati, något León menar att 
Samling för Alby visar. Rapporten utgår därav ifrån demokrati på kommunal nivå, 
vilket León kallar för lokal demokrati (León 1999:9). Materialet består av intervjuer med 
politiker, tjänstemän och gräsrötter i Alby samt fältanteckningar från 
föreningssammankomster (León 1999:41). 

!
Leóns slutsatser bygger på följande koncept: Växande lokalt självstyre, egenmakt och 
Vilken roll kan Samling för Alby spela? Med växande lokalt självstyre syftar författaren 
på ”lokalism” och kopplar detta med en ökande decentralisering och nya fler uppgifter 
för kommunerna, vilket skapar andra möjligheter och svårigheter. Egenmakt handlar 
om individers möjlighet att påverka sin vardag, där egenmakt står i konstrat till 
begreppet vanmakt. Vidare förknippar författaren detta med direktdemokrati och 
skriver att ”Egenmakt ett bra sätt att beskriva vad samling för Alby uträttat.” León 
menar att Samling för Alby inte ska ta över delar av den kommunala verksamheten. 
Dock är det bra med föreningens ökade kontakt med lokala representativa politiska 
strukturen. Vidare har föreningen ingen förankring hos invånarna i Alby då det är en för 
liten organisation och ej representativ. León ser också bristen på intern demokrati inom 
föreningen som problematisk och konstaterar att konflikten speglar kampen mellan 
representativ och deltagardemokrati. Därav konstareas slutligen att Samling för Alby 
kan ses som ett bra komplement till den lokala representativa demokratin (León 
1999:36ff). 

!
TUSEN RÖSTER OM FITTJA. INTEGRATIONSFRÅGAN BETRAKTAD UTIFRÅN 
EN ENKÄT BLAND DE BOENDE (HOSSEINI-KALADJAHI 2001)  
!
Studien Tusen röster om Fittja. Integrationsfrågan betraktad utifrån en enkät bland de boende är 
skriven av Hassan Hosseini-Kaladjahi vid Mångkulturellt centrum, 2001, på uppdrag av 
Botkyrka kommun. Rapporten är en del av arbetet med utvärderingen av 
Fittjasatsningen, vilken bestod av ett antal projekt med syftet att stödja invandrare och 
integrationen till det svenska samhället. Rapporten tar därför avstamp i Mångkulturellt 
centrums uppdrag att utvärdera olika integrationsprojekten i Botkyrka kommun. Syftet 
med studien var att genomföra en enkätundersökning bland boende i Fittja för att se hur 
området förändras genom Fittjasatsningen. Därför gjordes en utvärdering i början av 
projektet och en när projektet avslutades. Denna rapport är resultatet av den första 
utvärderingen. Vidare är syftet att samla in statistiskt material vilket ska hjälpa till att ge 
en djupare och mer sammansatt bild av ett invandrartätt område (Hosseini-Kaladjahi 
2001:25) 

"64



Rapporten utgörs av ett kvantitativt material, där en enkät ställd till 1000 personer i 
Fittja i åldrarna 18-64 år, utgör rapportens material. Utav de 1000 utskickade enkäterna 
var det 815 personer som fick den och utav dessa var det 63 procent som valde att 
besvara frågorna. Frågorna fokuserade kring fyra stora kategorier: arbetsmarknad, 
språk, social frågor och demokrati (Hosseini-Kaladjahi 2001:27ff).  

!
Rapporten bygger på ett gediget statistiskt material som belyser olika kategorier. 
Hosseini-Kaladjahi menar dock att det utifrån statistiken är svårt att ge konkreta 
åtgärdsförslag då detta kräver ytterligare analyser och tid för reflektion (Hosseini-
Kaladjahi 2001:20). Utifrån de fyra undersökta kategorierna menar författaren att 
vistelselängden i Sverige är den viktigaste faktorn bakom minskad arbetslöshet bland 
invandrare, även inkomst och delaktighet i riksdagsval beror på detta. 
Integrationsprocessen tar tid, människor måste ha tid på sig att i den nya situationen och 
utifrån denna anpassa sin kompetens. Vidare menar Hosseini-Kaladjahi att tiden kan 
förkortas genom olika satsningar och projekt (Hosseini-Kaladjahi 2001:24).  

!
STORA FISKAR ÄTER FORFARANDE SMÅ. HELHETSUTVÄDERING AV 
STORSTADSSATSNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN (HOSSEINI-KALADJAHI 
2002) 
!
Rapporten, skriven av Hassan Hosseini-Kaladjahi på uppdrag av Botkyrka kommun, 
utgör helhetsutvärderingen av Storstadssatsningen i Botkyrka. Storstadssatsningen i 
Botkyrka bestod av ett nittiotal projekt inom arbetsmarknadsfrågor, utbildning och 
språk, trygghet, delaktighet osv. Femton av dessa inom tema arbete och sysselsättning, 
utbildning och språk, sociala åtgärder samt demokrati och delaktighet, har studerats 
djupare och utvärderats särskilt. I denna rapport utvärderas kommunens arbetsprocess i 
dess helhet och utvärderingen går därav inte in på specifika projekt. Utvärderingens 
struktur är baserad på regeringens direktiv där stor tonvikt läggs vid samverkan mellan 
olika aktörer, boendedelaktighet, långsiktighet och resultat (Hosseini-Kaladjahi 
2002:116ff). 

!
Helhetsutvärderingen bygger på olika typer av material: dokument producerade av olika 
aktörer under arbetsprocessen, delutvärderingarna för olika teman skrivna av forskare 
på Mångkulturellt centrum, projektansvarigas självutvärderingar, intervjuer med 
nyckelpersoner, deltagande observationer från möten på olika nivåer, material publicerat 
i massmedia samt statistik (Den kvantitativa delen bygger på rapporten Tusen röster om 
Fittja. Integrationsfrågan betraktad utifrån en enkät bland de boende. För mer information om 
denna se ovan.) (Hosseini-Kaladjahi 2002:11ff). 

!
I rapportens slutsatser konstateras först och främst att för att kunna se resultatet av 
Storstadssatsningen i Botkyrka krävs en längre tidshorisont. Vidare menar författaren att 
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information om hur utgångsläget såg ut innan satsningen, hur nuläget är och externa 
faktorers påverkan är otillräcklig för att kunna komma fram till ett tillfredställande 
resultat av utvärderingen. Det finns alltså brister i underlager (Hosseini-Kaladjahi 2002: 
107). Dock konstateras också bland annat följande att Botkyrka kommun har inom 
ramen för satsningen haft för ambitiösa och oklara målformuleringar. Vidare har 
arbetsorganisationen präglats av stor komplexitet och oklara beslutsprocesser vilket lett 
till otydliga ansvarsområden. Samverkan mellan Storstadssatsningens projekt och 
kommunens andra enheter har samverkan fungerat bra. Dock menar författaren att det 
funnits svårighet med samverkan mellan projekten och statliga institutioner samt privata 
näringslivet. Föreningarna har varit aktiva samarbetspartners. Vad gäller demokrati och 
delaktighet har olika metoder använts för att komma närmare den lokala befolkningen. 
Kommunen har också försökt göra projekt med syfte att främja demokrati och 
delaktighet mer permanenta genom att bygga en horisontell kommunal organisation 
genom områdesgrupper. Dock menar Hosseini-Kaladjahi att det har varit svårt med de 
boendes deltagande (Hosseini-Kaladjahi 2002:116ff). 

!
ATT MED ALLA MEDEL HA MEDBORGARNA MED. PLANERING FÖR OCH 
MED DELAKTIGHET I STOCKHOLMSFÖRORTEN ALBY (BODSTRÖM 2003) 
!
Att med alla medel ha medborgarna med. Planering för och med delaktighet i stockholmsförorten Alby är 
skriven av forskaren Kerstin Bodström vid Stockholms universitet och är en del av en 
större studie som Bodström har gjort i Alby. Den större studien är inriktad på frågor 
rörande skolan och dess relation till lokalsamhället och iakttar Alby ur skolbarns, 
skolbarnensföräldrar samt skolans perspektiv. Denna rapport lyfter fram en särskild 
fråga rörande medborgarnas delaktighet i planeringen av stadsdelen Alby sett ur ett 
vardagsperspektiv. Det är just begreppet vardagsliv som bildar denna studies 
planeringsperspektiv. Begreppen delaktighet och medverkan är väsentliga teoretiska 
utgångspunkter. Även begreppet governance  en teoretisk utgångspunkt. Vidare menar 18

Bodström att alla dessa begrepp bottnar i diskursen om kommunikativ planering. Platsen 
Alby utgör studiens referensram och avgränsning.  

!
Studien bygger framförallt på fältstudier mellan 1998 och 2003. Mellan dessa år har 
Bodström följt områdesgruppen i Alby samt elever i årskurs fem och sex. Författaren har 
även pratat med föräldrarna till eleverna. I den större studien är det eleverna som skapat 
grundmaterialet och utgör studiens plattform. I denna rapport är det 
områdesgruppernas arbete som lyfts fram. Dessa har studerats genom att forskaren har 
haft ett utifrånperspektiv och fungerat som observatör. Studien pågick innan, under och 
efter Storstadssatsningen i Alby. Det är såldes inte den som är i fokus även om den kom 
att påverka forskningen (Bodström 2003:8ff). 
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nätverksstrukturer där privatoffentliga samarbeten sker (Mörth – Sahlin-Andersson 2006:22)



Studiens slutsatser kretsar främst kring avvägningen mellan demokratins krav på 
effektivitet i handling och medborgarnas delaktighet. Att genomförandet är effektivt och 
visar på handlingskraft är en förutsättning för att människor ska vilja engagera sig, då 
handlingskraften skapar förtroende och visar ett initiativ till förändring. Därför menar 
Bodström att ett renodlat underifrånperspektiv är problematiskt. Samtidigt betonas 
vikten av medborgarnas deltagande. Slutligen konstaterar Bodström att det inte endast 
är en fråga om avvägningen mellan effektivt och delaktighet, istället menar hon att dessa 
båda faktorer är ömsesidigt beroende av varandra (Bodström 2003:69) 

!
STORSTADSSATSNINGEN OCH DESS EFFEKTER PÅ DELTAGANDE I 
KOMMUNALA VAL: FRAMGÅNG ELLER MISSLYCKANDE? (OLSSON 2004) 
!
Magisteruppsatsen är skriven av Christian Olsson vid statsvetenskapliga institutionen, 
Lunds universitet, år 2004. Olsson tar avstamp i Storstadssatsningen med syftet att 
undersöka huruvida satsningen har lett till positiva förändringar på valdeltagande i 
kommunala val i de 24 områden som ingick. Därav är Storstadssatsningens mål om att 
det demokratiska deltagandet i de utsatta områdena borde öka, som Olsson utgår ifrån. 
Hypotesen ”att generella förbättringar av den socioekonomiska statusen i utsatta 
områden borde generera positiva effekter på valdeltagande” används (Olsson 2004:4ff). 

!
Studien är kvantitativ där valdeltagandet 2002 inom de 24 utvalda stadsdelarna 
redovisas och jämförs med valdeltagandet 1998. Det statistiska materialet är hämtat från 
SCB, även officiell statistik från kommunerna ingår (Olsson 2004:7ff). Uppsatsens 
teoretiska utgångspunkter är teori om valdeltagande där den teoretiska diskussionen 
framförallt handlar om varför människor överhuvudtaget röstar. Olsson använder 
konceptet röstningsparadoxen . Vidare förs en teoretisk diskussion kring det sociala 19

medborgarskapet som en förutsättning för det politiska medborgarskapet (Olsson 
2004:14).  

!
Studien visar att valdeltagandet generellt sätt gick ner i Botkyrka, men ökade i Fittja. 
Således nådde inte kommunen de uppsatta målen med Storstadssatsningen (Olsson 
2004:26ff). Av hela studien konstaterar författaren att det inte går att säga att det var de 
omfattande offentliga-politiska insatserna som ledde till att valdeltagandet ökade i 12 av 
de 24 utsatta områdena i kommunvalet 2002. Vidare menar Olsson att 
integrationspolitiska insatser bör ges mer tid och resurser framöver. En förbättrad och 
mer omfattande integrationspolitik tycks vara absolut nödvändig för att den negativa 
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individer inte borde delta i det demokratiska systemet i syftet att uppnå det allmännas bästa, då rationella individer 
agerar utifrån ett egenintresse. Utifrån ett rationellt perspektiv kan man alltså inte förvänta sig att människor röstar, då 
varje röst har en liten inverkan på valresultatet och därav inte uppväger den insats det innebär att delta. Trots detta så 
röstar människor och det är detta röstningspradoxen försöker förklara (Olson 1965:2ff).



segregationstrenden ska kunna brytas och möjligheten för utsatta individers deltagande 
öka (Olsson 2004:34ff). 

!
EN KÄNSLA AV DELAKTIGHET. EN STUDIE AV UNDERIFRÅNPERSPEKTIVET I 
STORSTADSSATSNINGEN (PLISCH — EDSTÖM 2005) 
!
En känsla av delaktighet. En studie av underifrånperspektivet i Storstadssatsningen är skriven av Emil 
Plisch och Nina Edström, 2005, verksamma vid Mångkulturellt centrum. Rapporten är 
gjord på uppdrag av Justit iedepartementet. Rapporten redovisar hur 
underifrånperspektivet har praktiserats i de sju kommuner som ingick i 
Storstadssatsningen. Studien består av två delar, en kvalitativ och en kvantitativ. Studiens 
syfte är att undersöka hur underifrånperspektivet i storstadsarbetet har praktiserats inom 
ramen för de lokala utvecklingsavtalen. Utgångspunkten är att undersöka sambandet 
mellan vardaglig delaktighet och den representativa demokratin. Vidare studerar 
författarna på vilket sätt det demokratiska deltagandet mellan de allmänna valen kan 
stärka den representativa demokratin. Den andra delen av studien syftar till att studera 
hur invånarna i stadsdelarna Fittja, Hjällbo och Rosengård ser på förändringsarbetet 
(Plisch — Edström 2005:7). 

!
Den första delen kartläggs och analyseras de mål och åtgärder för demokratiarbete i 
kommunerna. Vidare diskuteras kommunens organisation för arbete med 
boendedelaktighet inom ramen för Storstadssatsningen. Materialet bygger på 
kommunernas rapportering och avtal, externa utvärderingar av satsningen samt 
intervjuer med politiker, tjänstemän och boende som varit direkt involverade i 
satsningen. Den andra, kvantitativa delen, bygger på statistiskt material från tre utvalda 
stadsdelar, Fittja i Botkyrka, Hjällbo i Göteborg och Rosengård i Malmö. I denna del 
redovisas de boendes synpunkter på och deras roll i förändringsarbetet. Vidare 
analyseras faktorer som underlättat eller försvårat delaktigheten för de boende i dessa tre 
stadsdelar  (Plich — Edström 2005:5).  

!
Studiens teoretiska utgångspunkter är begreppet demokrati, direktdemokrati, deliberativ 
demokrati, representativ demokrati och deltagande demokrati (Plisch — Edström 
2005:10). Författarna diskuterar även begreppet underifrånperspektiv vilket de väljer att 
definiera som ett förhållningssätt och riktmärke för bland annat lokalpolitiker och 
tjänstemän (Plisch — Edström 2005:12). 

!
Utifrån den första delens studier fastslår författarna att oklarheten rörande 
underifrånperspektivet har utgjort ett hinder för reellt inflytande från de boende i 
områdena. Författarna konstaterar att de boende inte var med och formulerat målen för 
satsningen. De frågor de har varit delaktiga i rör trygghet- och trivselfrågor däremot 
ansvarade tjänstemännen för strukturella frågor (Plisch — Edström 2005:16). Den andra 
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delens slutsatser kretsar främst kring att det nationella storstadsarbetet har bidragit med 
behövliga resurser till arbetet på lokal nivå. Vidare ses satsningar både som lyckade och 
misslyckade och reaktionen från boende har varit såväl positiva som negativa (Plisch — 
Edström 2005:19ff). 

!
DIALOG ELLER FÖRANKRING. STATLIGA SATSNINGARS OFÖRUTSEDDA 
KONSEKVENSER FÖR DEN LOKALA DEMOKRATIN (VELÁSQUEZ  2005a) 
!
Rapporten Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande är en SOU 
från 2005 där Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg är redaktörer. Rapporten 
behandlar ett grundläggande dilemma med den svenska demokratin, deklarationen av 
formell politisk jämlikhet och en reell ojämlikhet vilket drabbar många människor med 
invandrarbakgrund och exkluderar dem från politiskt deltagande. Antologin består av 
sex bidrag som alla på olika sätt kritiskt granskar den svenska demokratin och dess 
arenor på olika nivåer (Dahlstedt 2005:27f). För denna studie är det kapitlet Dialog eller 
förankring. Statliga satsningars oförutsedda konsekvenser för den lokala demokratin som är relevant.  

!
Kapitlet är skrivet av Juan Velásquez, kulturgeograf  vid Stockholms universitet. I 
kapitlet belyser Velásquez maktrelationerna mellan invånare och tjänstemän i området 
Alby. Författaren tar avstamp i rapporter om diskriminerande tendenser i Sverige på 
olika nivåer. Detta bottnar i ett resonemang om kraftspelet mellan forskning, politik och 
förvaltning och hur den sociala sammansättningen inom dessa grupper påverkar hur 
deras respektive verksamheter bedrivs. Utifrån det resonerar Velásquez om hur 
förutsättningarna för att bryta segregationen och främja medborgarnas delaktighet på 
mångkulturella platser. Syftet är att ge några exempel på hur det inom forskning och 
förvaltning pågår olika maktspel. Det påverkar förutsättningarna för människors 
delaktighet i den lokala utvecklingen och innebär att de invånare reformerna riktas mot 
diskrimineras och utesluts (Velásquez 2005a:79ff).  

!
Kapitlets teoretiska resonemang utgår ifrån teori om den deliberativa/kommunikativa 
vändningen. Vidare använder författaren två handlingsteoretiska inriktningar rörande 
ideal och praktik vilket i det här fallet är politik och förvaltning. Alby används som ett 
konkret fall i studien för att beskriva maktspelet mellan de olika aktörerna, där 
Storstadssatsningen får utgöra exempel på kraftspelet mellan politik och förvaltning och 
fungerar som ett verktyg för att kunna ha en mer teoretisk diskussion kring den 
deliberativa/kommunikativa vändningen (Velásquez 2005a:82f).  

!
Velásquez menar att det är underordnade mekanismer som gör att boende inte kommer 
till tals på grund av att området bebos till stor del av invandrare. Vidare menar han att 
tjänstemännens förankringsrationalitet göra att dialogen med medborgarna hämmas 
och således kommer de boende inte till tals. Tjänstemännens handling på både lokal och 
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regionalnivå underminerar medborgarna till att bli politiska subjekt. Därav visar 
Velásquez på problematiska inslag med den deliberativa ansatsen på mångkulturella 
platser (Velásquez 2005a:108f). 

!
FÖRANKRING OCH DIALOG. KRAFTSPELET MELLAN PLANERING OCH 
DEMOKRATI (VELÁSQUEZ 2005b) 
!
I sin avhandling Förankring och dialog. Kraftspelet mellan planering och demokrati studerar Juan 
Velásquez hur lokala tjänstemän (planerare) förbereder, implementerar och följer upp en 
dialog med invånarna i Alby. Grunden i tjänstemännens arbete i Botkyrka är en 
ambition att planeringen för Albys utveckling ska förankras hos invånarna med ett 
demokratiskt förhållningssätt. Syftet med avhandlingen är att diskutera hur planering 
fungerar för att främja den lokala demokratiska utvecklingen på lokal nivå (Velásquez 
2005b:9ff).  

!
Avhandlingens allmänna teoretiska utgångspunkter utgår från en teoretisk diskussion 
kring förhållandet mellan demokrati och planering.  Detta görs för att kunna diskutera 
begreppen förankring och dialog och olika aktörers förhållande till begreppsparet.  
Därför använder Velásquez teorier om den kommunikativa vändningen, normativa och 
genealogiska handlingsteorier och begrepp som systemvärld och livsvärld samt 
medborgarns roll som subjekt eller objekt för att skapa en djupare förståelse (Velásquez 
2005b:14). Tjänstemännens arbete och roll i Alby studeras genom deltagande 
observationer. Således är det Alby som är i fokus där Albydialogen  utgör det specifika 20

studieobjektet som har följts under fyra år. Velásques har också gjort observationer på 
andra platser i Botkyrka, Göteborg och Malmö för att skapa en djupare förståelse för 
storstadsarbete på mångkulturella platser (Velásquez 2005b:42ff).  

!
Avhandlingen visar på vikten av ett livsvärldsperspektiv på lokal planering och den 
potential som finns i lokala möten och medborgarnas situerade kunskaper. Därav 
konstaterar Velásquez att det är av vikt att planerare är känsliga för medborgarnas 
vardag och verkligheten i deras bostadsområden (Velásquez 2005b:215f).  

!
KVINNORS MÖTEN KRING FÖRVALTNINGEN AV MÅNGKULTURELLA 
PLATSER: LOKALA PERSPEKTIV OCH STRUKTURELLA HINDER 
(VELÁSQUEZ 2005c) 
!
Denna artikel är skriven av Juan Velásquez och utgör ett kapitel i antologin Speglingar av 
rum: Om könskodade platser och sammanhang. I artikeln diskuteras hur tjänstemännen i Fittja 
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synliggjorde invånarnas kunskaper och främja integration mellan kvinnor i området. 
Artikeln utgår från den kritik som många forskare lyfte fram i samband med 
utvärderingar av Storstadssatsningen, att det fanns en orealistisk tro på att strukturella 
problem kan lösas på lokal nivå. Velásquez menar däremot att det lokala perspektivet 
kan lösa strukturella problem genom möten. Syftet med artikeln är därför att visa hur 
möten i bostadsområden kan synliggöra erfarenheter om hinder som försvårar kvinnors 
delaktighet i samhällsutvecklingen (Velásquez 2005c:229f).  

!
Velásquez teoretiska utgångspunkter utgår från begreppen förankring, dialog och 
situerad kunskap. Beroende på vilken metod som används får tjänstemän olika roller 
gentemot medborgare och politiker. Vidare för han en teoretisk diskussion om subjekt 
och objekts förhållanden där den situerade kunskapen kan användas för att bryta ett 
traditionellt synsätt mellan medborgare och förvaltning (Velásquez 2005c:230f). 
Materialet är inhämtat i samband med Velásquez arbete med sin avhandling (se 
avsnittet ovan), då han följde lokala tjänstemän och deras arbete med att möta invånare. 
Bland att följdes dialogarbete i Fittja, vilket utgör artikelns referensram (Velásquez 
2005c:232). 

!
Slutsatserna är att genom att kvinnors kunskap synliggjordes under möten mellan 
kvinnor och tjänstemän blev tjänstemännen medvetna om den jämställdhetskultur som 
råder och utgör hinder för kvinnors delaktighet. Kvinnor kunde utifrån sina kunskaper 
tala om hinder för integration och delaktighet i den lokala utvecklingen. Processerna 
som visar därav hur lokala möten och lokala perspektiv kan leda till lösningar på 
strukturella problem (Velásquez 2005c:241f).  

!
DET LOKALA ARBETE I BOTKYRKA. EN JÄMFÖRANDE STUDIE AV TVÅ 
OMRÅDESGRUPPER I FITTJA OCH TULLINGE (HOSSEINE-KALADJAHI  
2006) 
!
Rapporten är publicerad av Mångkulturellt centrum efter en förfrågan till kommunen 
om att få studera områdesgruppernas arbete i Fittja och Tullinge. Rapporten är skriven 
av Hassan Hosseine-Kaladjahi 2006. Studien skedde på två nivåer. På den första nivån 
studerades områdesgruppernas roll till den ordinarie organisationen. På den andra 
nivån studerades områdesgruppernas roll i relation till lokalbefolkningen. 
Områdesgrupperna i Fittja och Tullinge var de som fick utgöra de studerade objekten. 
De två områdesgrupperna valdes ut därför att den ena, Fittja, är en aktiv kommundel 
som också är den mest invandrartäta i Botkyrka och Tullinge är den mest 
invandrarglesa. Dessa två områdesgrupper verkar alltså inom samma kommun men i två 
olika kontexter (Hosseine-Kaladjahi 2006:1). Studien hade flera mindre syften 
(Hosseine-Kaladjahi 2006:1). 

!
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Metoden som använts för insamling av material är deltagande observationer, intervjuer 
med nyckelpersoner i både områdesgrupperna och föreningslivet (föreningslivet 
representerar i studien lokalbefolkningen). Även skriftliga dokumentationer från 
områdesgrupperna har utgjort studiens material. Författaren poängterar hans 
mångåriga erfarenhet av annan forskning i Botkyrka vilket påverkar studien (Hosseine-
Kaladjahi 2006:2f). Rapporten har inga explicita teoretiska utgångspunkter. Däremot 
utgör begreppet samverkan en viktig hörnsten i studiens diskussion. Även förvaltningens 
förändrade organisation har en central roll i studien (se exempelvis sidan 11ff). 

!
Rapportens slutsatser diskuteras områdesgruppernas arbetsorganisation, deras roll att 
förstärka samverkan mellan olika organisationer och deras roll att förstärka samverkan 
mellan organisationer och boende. Först konstateras att under tiden som 
områdesgrupperna existerat har deras arbetsorganisationer utvecklats från lösa nätverk 
till en del av kommunens organisation vilket innebär att man kan hävda att det finns en 
horisontal organisation gentemot den etablerade vertikala förvaltningen. Dock är denna 
inte organisationen varken väletablerad eller väldefinierad (Hosseini-Kaladjahi 
2006:11f). Vidare menar författaren att samverkan mellan områdesgrupperna och andra 
enheter i den kommunala verksamheten samt samverkan mellan kommunala 
förvaltningar genom områdesgrupperna har förstärkts i både Tullinge och Fittja. Trots 
att det finns positiva sidor kan områdesgrupperna i de båda kommundelarna inte ses 
som ett tillfredställande forum för samarbete mellan olika enheter och relationerna är 
inte så starka som kan önskas. (Hosseini-Kaladjahi 2006:16f). Hosseini-Kaladjahi 
poängterar också att den privata sektorn hade en mycket svag representation i 
områdesgrupperna (Hosseini-Kaladjahi 2006:18).  Slutligen konstaterar författaren att 
den viktigaste direkta länken mellan områdesgrupperna och de boende är de enskilda 
områdesutvecklarna (Hosseini-Kaladjahi 2006:19). 

!
FÖRORTSFEMINISMENS VILLKOR - TRANSVERSELL POLITIK (VELÁSQUEZ  
2007) 
!
Artikeln, skriven av Juan Velásquez, tar sin utgångspunkt i den feministiska idén om att 
ett tvärsektoriellt arbete kan motverka diskriminering, segregation och rasism. Detta 
arbetssätt kallar de för transversell politik. Syftet med artikeln är därav att utveckla en 
diskussion kring vad transversell politik kan handla om på en plats som Fittja. Detta görs 
genom att ta fasta på två aspekter, platsdimensionen samt problematisera hur 
förortsfeminismens  villkor kan bemötas genom ett transversellt arbete mellan 21

tjänstemän, forskare och kvinnonätverk. Såldes är studiens fokus på sammanhangets 
olika aktörer: forskaren, tjänstemannen och kvinnonätverken (Velásquez 2007:58). I 
artikeln fokuserar Velásquez på att fånga det gränsöverskridande genom att analysera en 
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grupp kvinnors och deras mobilisering i Fittja. Artikeln belyser således både en 
transversell politik och ett transversellt policyarbete i en förort där det bor människor 
med erfarenheter från olika länder (Velásquez 2007:60). 

!
Artikelns teoretiska såväl som metodiska utgångspunkter är i begreppet transversell 
politik, vilket Velásquez menar är nödvändigt för att kunna bedriva deltagande 
forskning såväl som deltagande planering. Begreppet kan mycket enkelt beskrivas som 
en praktik för att kreativt överskrida och omdefiniera gränser som utgör signifikanta 
politiserade olikheter. Begreppet situerad kunskap används även i den teoretiska 
diskussionen för att visa hur begreppet transversell politik praktiskt kan förstås. Genom 
att människor erkänner och skapar förståelse för varandras situerade kunskaper kan 
konflikter och olikheter omvärderas (Velásquez 2007:59).  

!
Velásquez forskningsmetod är att följa en röd tråd som knyter samman kvinnornas 
strävan efter en transversell politik, liksom tjänstemännens transversella policyarbete, 
med en ansats till deltagande samt transversell forskning. Materialinsamlingen har byggt 
på kvalitativa metoder med inslag av deltagande observationer i öppna möten samt 
grupp- och djupintervjuer. Velásquez strävar efter ett inifrånperspektiv som fångar 
vardagen ur tjänstemännens och kvinnogruppens perspektiv, alltså de olika aktörernas 
situerade kunskaper. På grund av metoden har författaren medverkat till dialoger för att 
möjliggöra ett ömsesidigt utforskande som genererar ömsesidiga insikter. Därav ses de 
studerade aktörerna inte som studieobjekt utan som kunskapsskapare inom sin 
respektive sfär (Velásquez 2007:59ff).  

!
Slutsatserna är att kvinnors delaktighet i samhället är beroenden av en rad olika villkor 
som präglar en plats som Fittja. Därav kräver förortsfeminismen nya arbetssätt mellan 
kvinnorörelser, förvaltning och forskning., där kvinnornas situerade kunskaper tas 
omhand. Detta är något författaren genom sin metod har strävat efter att bidra till och 
uppmärksammar därigenom diskussionen om gränsöverskridande arbete mellan poltik, 
förvaltning och forskning (Velásquez 2007:75f).  

!
RÖSTANDE I BOTKYRKA. EXTERN UTVÄRDERING AV KOMMUNENS 
INSATSER FÖR ÖKAD DEMOKRATI, DELAKTIGHET OCH VALDELTAGANDE 
(HOSSEINI-KALADJAHI 2008) 
!
Rapporten Röstande i Botkyrka. Extern utvärdering av kommunens insatser för ökad demokrati, 
delaktighet och valdeltagande är skriven av Hassan Hosseini-Kaladjahi, 2008, på uppdrag av 
kommunstyrelsen i Botkyrka kommun. Inför valet 2006 initierande Botkyrka kommun 
ett antal åtgärder för att öka valdeltagandet i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade 
att Mångkulturellt centrum skulle göra en extern utvärdering av kommunens insatser. 
Syftet med studien är att hitta förklaringar till varför valdeltagande gått upp i Norra 
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Botkyrka år 2006 jämfört med år 2002 samt förstå vad kommunens insatser och 
Storstadssatsningens haft för betydelse för ökningen (Hosseini-Kaladjahi 2008:5ff). 

!
Metoden som används är telefonintervjuer med 100 personer i områdena Fittja, Alby, 
Hallunda/Norsborg. Området Storvreten i södra Botkyrka fungerar som studiens 
jämförelseområde. Frågorna som forskaren ställde till de intervjuade var både av 
kvantitativ såväl som av kvalitativ karaktär och studien ska därav ses som kvantitativ 
med kvalitativa inslag. Detta är något som inte minst visas i studiens resultatdel som till 
stor del bygger på citat från de intervjuade som sedan tolkas och kategoriseras (Hosseini-
Kaladjahi 2008:7ff). 

!
Hosseini-Kaladjahi presenterar utifrån sin undersökning följande slutsatser. Först 
konstaterar författaren att partiernas program måste stödja medborgarnas intressen. 
Vidare menar författaren att informationen om vikten av att rösta som kommunen 
spridit spelar roll. Däremot spelar denna information mindre roll om den kommer strax 
innan valet, då den försvinner i den mängd information som människor då får. Slutligen 
menar Hosseini-Kaladjahi att människor är reflekterande aktörer vilka överväger den 
information de får. Därav måste informationen vara anpassad till deras behov och 
intressen och således är arbetet för att öka valdeltagandet ett kontinuerligt arbete 
(Hosseini-Kaladjahi 2008:31ff). 

!
NEIGHBORHOOD NETWORK GOVERNANCE, ETHNIC ORGANIZATION, AND 
THE PROSPECTS FOR POLITICAL INTEGRATION (HERRTING 2009a) 
!
Artikeln Neighborhood network govarnance, ethnic organization, and the proscpects for political 
integration är skriven av statsvetaren Nils Hertting verksam vid institutet för bostads- och 
urbanforskning, Uppsala universitet. Artikelns utgångspunkt handlar om hur etniska 
föreningar kan fungerar som mekanismer för politisk integration i multikulturella 
förorter som karaktäriseras av delaktighet och governance strukturer. I artikeln är 
Herttings övergripande argument att skiftet från vertikala till mer horisontella 
governance strukturer påverkar möjligheten för föreningarna att vara en demokratisk 
funktion. Vidare menar författaren att governance strukturer inte alltid har de 
demokratiska funktioner som ofta beskrivs då de inte alltid är öppna och inkluderande. 
Utifrån detta blir studiens syfte att ge teoretiska argument på hur etniska föreningars 
potential för politisk integration påverkas av deras medverkan i lokala nätverk och 
institutionella strukturer (Hertting 2009a:128). 

!
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Studiens teoretiska utgångspunkter finns i förvaltningens förändrade organisation, där 
skiftet från government till governance  är den grundläggande hörnstenen. Författaren 22

menar att en fragmenterad offentlig förvaltning med decentraliserade och horisontella 
strukturer troligtvis kommer att stimulera andra typer av politisk mobilisering och 
organisering. Därav skapas strategier som inte vore möjliga i ett politiskt system 
karaktäriserat av top-down implementering som kontrolleras av valda politiker. Vidare 
är begreppen politisk integration och etniska föreningar centrala (Herrting 2009a:128ff). 
Studien är en fallstudie av etniska föreningar i Norra Botkyrka . Dessa ses som typiska 23

fall och används för att kunna ha ett generellt teoretisk resonemang utifrån studiens 
syfte. Materialet är inhämtat genom 50 intervjuer. Även föreningarnas årsrapporter och 
liknande dokument har studerats (Hertting 2009a:132).  

!
Utifrån studien presenterar Hertting följande slutsats. I Botkyrkas fall skapar 
nätverksstrukturen möjligheter för etniska föreningar att vara med och höras, därigenom 
finns möjlighet att påverka politiska beslut. Samtidigt visar studien att när föreningarna 
blir en del av dessa institutionella nätverk påverkas föreningarnas strukturer då de blir en 
partner i den kommunala förvaltningen. Det i sin tur gör att föreningarna kan förlora 
sin roll som demokratiska skolor för föreningarnas medlemmar och därmed försvagas 
även föreningsverksamhetens mekanism att verka för politisk integration (Hertting 
2009a:143ff).  

!
ETNISK ORGANISERING I DEN LOKALA NÄTVERKSPOLITIKEN (HERRTING 
2009b) 
!
Kapitlet är skrivet av Nils Hertting och utgör en del i en antologi om föreningsliv, 
demokratisk delaktighet och lokal politik. Redaktörer för boken är Bo Bengtsson och 
Clarissa Kugelberg och boken är sprunget ur två forskningsprojekt rörande 
föreningslivets betydelse för politisk integration för utlandsfödda.  

!
I Herrtings kapitel studerar författaren etniska föreningarnas roll i den lokala politiken 
och vilka förutsättningar som de lokala organisationsstrukturerna ger föreningarna. 
Vidare studerar Hertting hur etniska föreningars förutsättningar för politisk integration 
påverkas av de decentraliserade former av samverkan som har utvecklats i Norra 
Botkyrka. I kapitlet är det således samspelet och interaktionen mellan föreningslivet och 
den lokala samverkanspolitiken som studeras (Hertting 2009b:114f). Studiens 
frågeställning lyder: ” … hur potentialen för politisk integration kan tänkas bli påverkad 
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 Till Norra Botkyrka räknas stadsdelarna Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg vilka alla från början är en del i 23

miljonprogrammet. De flesta invånarna har lägre inkomster än genomsnitt i landet och bor i hyresrätter. Många i 
området har invandrat från andra delar av världen (Velásquez 2005b:9).



när etniska föreningar ingår i, eller åtminstone verkar i, ett lokalt institutionellt 
sammanhang som kännetecknas av dialog och samverkan mellan många olika aktörer i 
lokalsamhället, inklusive föreningar och enskilda boende.” (Hertting 2009b:116) 
!

Begrepp som politisk integration och nätverksstrukturer formar kapitlets teoretiska 
utgångspunkter. Likväl som diskussionen kring privat-offentlig organisation och 
samhällsstyrning. Därför diskuteras även den offentliga förvaltningens förändrade 
organisation och styrningsideal. Författaren kommer också in på en kritisk diskussion om 
de deliberativa och deltagardemokratiska demokratiidealen (Hertting 2009b). Studien är 
en fallstudie av etniska föreningar i en nätverkskontext i Norra Botkyrka. Botkyrka ses i 
en svensk kontext av Hertting som ett intressant och lämplig sammanhang för att 
frågeställningen ska kunna analyseras. Studien är baserat på ett intervjumaterial med ett 
femtiotal personer (både telefonintervjuer och besöksintervjuer har genomförts) med 
personer från föreningslivet samt tjänstemän och politiker från Botkyrka kommun 
(Hertting 2009b:117). 

!
Författaren konstaterar att nätverkspolitiken skapar möjligheter för föreningarna att 
påverka politiska beslut. Dock är denna möjlighet begränsad och det är bara ”konkreta” 
frågor som föreningarna får ta del av. Vidare skriver författaren att föreningarna i sin 
roll som samverkanspartners förändrar sin karaktär då de blir mer centralt styrda. Därav 
blir det mer diffust att se vilka föreningarna egentligen representerar, medlemmarna blir 
inte lika viktiga. De etniska föreningarna blir istället mer professionella med 
administrativa uppgifter och föreningarnas roll som ”samhällsutbildare” försvinner 
(Hertting 2009b:148ff).  

!
SAMHÄLLSUTVECKLING PÅ OMRÅDESNIVÅ. ERFARENHETER FRÅN 
ALBYPROCESSEN (RAMBERG 2010) 
!
Rapporten Samhällsutveckling på områdesnivå. Erfarenheter från Albyprocessen är skriven av 
Ingrid Ramberg, verksam vid Mångkulturellt centrum, på uppdrag av Botkyrka 
kommun. Rapporten är en dokumentation över erfarenheter från Albyprocessen som 
syftade till att komma fram till ett utvecklingsprogram för kommundelen Alby. I 
rapporten är det arbetsformerna som är i fokus och således är syftet att dokumentera det 
tankesätt som fanns under Albyprocessen och de erfarenheter som kommit ur den 
(Ramberg 2010:2ff).  

!
Rapporten bygger på skriftliga källor samt intervjuer och en enkät med ett dussintal 
personer som varit direkt inblandade i arbetet med Albys utvecklingsprogram (Ramberg 
2010:6). I rapportens slutord menar Ramberg att Albyprocessen har handlat om två 
saker. Den första är samordningen av kommunala insatser och att visa medborgarna och 
de offentligt anställda att det finns en förmåga att hantera utvecklingsfrågor i Alby finns i 
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respektive grupp. Vidare menar författaren att det är centralt att samverkan mellan 
medborgare och kommun fungerar för att kunna skapa en mobilisering i Alby och på så 
sätt styra områdets utveckling (Ramberg 2010:26). 

!
R Å D S L A G . H U R F U N K A R D E T ? B O T K Y R K A K O M M U N S 
RÅDSLAGSSATSNING UNDER 2010. EN UTVÄRDERING (AZIZ 2010) 
!
Utvärderingen Rådslag. Hur funkar det? Botkyrka kommuns rådslagssatsning under 2010. En 
utvärdering är skriven av Maria Aziz aktiv vid Mångkulturellt centrum. Rapporten är 
skriven på uppdrag av Botkyrka kommun och är en utvärdering av kommunens arbete 
med rådslag. Syftet med är att identifiera och diskutera de hinder eller svårigheter som 
nyckelpersoner involverade i rådslagen har upplevt med processen samt att bedöma hur 
väl uppsatta mål har förverkligats genom satsningen (Aziz 2010:5f). Utvärderingen utgår 
ifrån Botkyrka kommuns rådslagssatsning där målet var att prova en ny metod för dialog 
och delaktighet. Kommunen anordnade två större rådslag som handlade om fysiska 
åtgärder i Tullinge och Hallunda/Norsborg, samt fyra ”minirådslag” om fysiska 
åtgärder vid renoveringen av fyra friluftsbad i kommunen (Aziz 2010:5).  

!
Den teoretiska utgångspunkten kretsar kring frågan: Vad är delaktighet? Aziz knyter 
därför an den teoretiska diskussionen kring de två demokratimodellerna 
deltagardemokrati och deliberativ demokrati. Som utvärderingsinstrument använder 
Aziz delaktighetstrappan  (Aziz 2010:6). Utvärderingen har både en kvalitativ och 24

kvantitativ karaktär. Deltagande observationer och intervjuer med nyckelpersoner utgör 
de kvalitativa inslagen. Aziz har gjort semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner 
som Botkyrka kommun identifierade som viktiga aktörer bland politiker och tjänstemän. 
Telefonintervjuer har genomförts med medborgare. Författaren på plats vid några av 
rådslagen. Den kvantitativa delen består av en webbaserad minienkät som fanns på 
kommunens hemsida i samband med omröstningen i Hallunda/Norsborg, där delaktiga 
i omröstningen kunde svara på frågor om processen (Aziz 2010:7). 

!
Utvärderingens resultat visar att kommunen vid liknande satsningar i framtiden behöver 
avsätta mer tid för genomförande. Vidare visar intervjuerna att det var svårt att 
kombinera politikernas förväntningar och tjänstemännens arbete. Kommunikationen 
mellan olika led har varit bristfällig och rollfördelningen otydlig. Aziz kan utifrån studien 
också säga att det fattades återkoppling till medborgarna. Dessutom gjorde 
delaktighetsmålens otydlighet det svårt att avgöra om satsningen bidragit till ett ökat 
demokratiskt deltagande. Avslutningsvis menar Aziz att det utifrån kommunens 
erfarenheter av denna rådslagssatsning finns goda förutsättningar att på ett bättre sätt 
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delaktighetstrappan (SKL 2013:18 ). 



möta de svårigheter som uppstår och förverkliga uppsatta mål genom att strukturerna 
utvecklas (Aziz 2010:3f).  

  

FEMINISERAD SEGREGATION OCH FÖRORTSFEMINISM I FITTJA. OM 
BEHOVET AV NY FORSKNING OCH NYA PERSPEKTIV PÅ ’INTEGRATION’ 
OCH SEGREGATION (VELÁSQUEZ 2011) 
!
Kapitlet är skrivet av Juan Velásquez och utgör ett av många i antologin Bortom rösträtten. 
Kön, politik och medborgarskap i Norden som är redigerad av Lenita Freidenvall och Josefin 
Rönnbäck och har sin grund i konferensen med samma namn. Syftet med konferensen 
var att sammanföra forskare med olika disciplinär bakgrund från hela Norden för att 
presentera och diskutera forskning i Norden om kön, politik och medborgarskap 
(Freidenvall — Rönnbäck 2011:4f). 

!
I kapitlet Feminiserad segregation och förortsfeminism i Fittja. Om behovet av ny forskning och nya 
perspektiv på ’integration’ och segregation diskuterar Velásquez att det finns en ökande 
feminisering av segregationen där klasstrukturer och genus är i fokus och inte det som 
traditionellt lyfts fram som orsaker till ett segregerat samhälle såsom språk, religion och 
hundfärg. Därför menar Velásquez att genom att fokusera på ojämlikheter som klass och 
genus skulle den politiska debatten om integration och välfärd nyanseras. Utifrån de 
ståndpunkterna är syftet med kapitlet ”att diskutera hur arbete för en feministisk hållbar 
utveckling i Fittja kan erbjuda en möjlig väg bort från den ökande kulturiseringen av 
politiken som har präglat den mediala diskussionen om välfärdsstatens framtid genom 
’integrationsdebatten’.” (Velásquez 2011:175). 

!
Kapitlets material bygger på ett forskningsprojekt som Velásquez har gjort där lokala 
tjänstemän, lokala kvinnonätverk och Velásquez deltog. Syftet med projektet var att 
genom dialog stärka kvinnors delaktighet i den lokala utvecklingen. Materialet bygger 
därav främst på deltagande observationer från ett trettiotal möten med kvinnonätverk i 
Fittja och tjänstemän från den lokala förvaltningen (Velásquez 2011:176f). Den 
teoretiska diskussionen utgår från begreppet integration i förhållande till klass och genus. 
Författaren diskuterar hur integrationsdebatten har en manlig synvinkel vilken i sin tur 
överskuggar den feminisering av migrationen. Vidare diskuteras hur en deltagande 
ansats i forskning och lokal planering kan vara ett sätt att bemöta ojämlika strukturer. 
Velásquez poängterar att han menar att delaktighet i lokala planeringsprocesser är ett 
sätt att få ”liv” i den lokala politiken (Velásquez 2011).  

!
Utifrån sina erfarenheter i Fittja menar Velásquez att ett hus bör upplåtas åt kvinnorna i 
området, där kvinnor kan träffas på egna villkor. Vidare menar författaren att 
marginalisering och segregation beror på fattigdom och ohälsa och är såldes inte 
kulturellt betingade. För att lösa feminiseringen av segregation krävs en feministisk 
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delaktighet vilken bygger på kvinnornas egna erfarenheter. Således aktualiseras även ett 
nytt forskningsbehov inom integration och forskning, vilken skulle kunna stödja 
kvinnornas arbete (Velásquez 2011:186f).  

!
INKLUDERING, MARGINALISERING, INTEGRATION? ENSKILDA 
MEDBORGARES IDENTIFIKATIONER OCH KOMMUNALPOLITISKA 
UTVECKLING (FOLKESSON 2012) 
!
Avhandlingen Inkludering, marginalisering, integration? Enskilda medborgares identifikationer och 
kommunalpolitiska utveckling är skriven av Klara Folkesson vid Örebro universitet 2012. 
Syftet med avhandlingen är att lyfta fram hur livet kan vara för individuella migranter 
på lokal, kommunal nivå i relation till synen på invandrade människor och deras 
situation i kommunal invandrar- och integrationspolitik under den senare delen av 
1900-talet. För att göra detta tar Folkesson avstamp i migranters berättelser i relation till 
invandrarpolitikens utveckling och på så sätt belyses förhållandet mellan individ och 
struktur (i detta fall kommunalpolitiken). Studien tar därmed avstamp i personliga 
berättelser och arbetar sig sedan upp till kommunala strukturer (Folkesson 2012:21).  

!
Avhandlingen är en fallstudie över Botkyrka kommun som har studerats sedan 1972 då 
invandrarpolitiska frågor för första gången var aktuella på den kommunalpolitiska 
dagordningen. Folkesson har använt sig av två sorters material. Det första består av 
intervjuer med 19 muslimska kvinnor med erfarenhet av migration. Den andra 
materialtypen består av undersökningar av arkiverat material från Botkyrka kommun, 
exempelvis protokoll och beslutshandlingar rörande insatser eller frågor om invandrar- 
eller integrationsrelaterade ärenden (Folkesson 2012:23ff). Avhandlingens teoretiska 
utgångspunkter handlar om hur individer och politiska strukturer förhåller sig till 
varandra i den kommunala kontexten. Folkesson menar att det empiriska materialet 
måste ses genom teori som kan belysa individuella sociala roller och vardagssituationer 
samtidigt som de ska kunna lyfta fram maktdimensioner i politiska begrepp. Därför är 
begreppen identitet och diskursiva begrepp centrala för avhandlingens teoretiska ram 
(Folkesson 2012:52).  

!
Intervjuerna med kvinnors visar att kvinnor är mycket inkluderade i sammanhang 
utanför den politiska sfären. Dock ses denna typ av delaktighet inte av det politiska 
systemet, såldes menar Folkesson att invandrar kvinnor kan ses som passiva offer av 
hierarkiska strukturer. Den historiska studien av dokument visar att det finns en kultur av 
att invandrargrupper och politiker strukturer inte möts, vilket leder det till en diskussion 
om innehållet av inkludering och marginalisering och politikens definition av integration 
(Folkesson 2012:1).  

!
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R ÄT T E N T I L L P O L I T I S K D E L A K T I G H E T - E N S T U D I E AV 
MEDBORGARDIALOG I TRE SVENSKA KOMMUNER (SALEH 2013) 
!
Masteruppsatsen är skriven av Mesoun Saleh, vid teologiska fakulteten, Uppsala 
universitet år 2013. Saleh utgår från de mänskliga rättigheterna i allmänhet och rätten 
till politisk delaktighet i synnerhet när hon diskuterar konceptet medborgardialog. Med 
denna utgångspunkt är syftet med uppsatsen att utifrån principen om likabehandling 
och mot bakgrund i ett antal rapporter om den politiska delaktighetens betydelse samt 
utmaningar, undersöka om medborgardialoger initierade av kommunen, bidrar till 
främjandet av politisk delaktighet och inkludering av utrikesfödda kvinnor. De 
kommuner som undersöks är de tre med högst andel utrikesfödda kvinnor i Sverige vilka 
är Botkyrka, Haparanda och Södertälje. 

!
Den centrala teoretiska utgångspunkten i uppsatsen är begreppet politisk jämlikhet. 
Vidare är begrepp som deltagande (inkludering) och grupprepresentation centrala. 
Teorier om demokratiska principer för rättvisa används även och på så sätt kopplas de 
teoretiska ramverket till olika demokratimodeller, närmare den deliberativa och en mer 
liberal med betoning på representation. För att identifiera exkluderings- och 
inkluderingsmekanismer skapas utifrån det teoretiska ramverket analysfrågor som 
kretsar kring studiens centrala teoretiska begrepp (politisk jämlikhet, deltagande och 
grupprepresentation) (Saleh 2013:22). Genom textanalytisk metod undersöks 
kommunernas styrdokument och dokument med riktlinjer för medborgardialog (Saleh 
2013:30f). 

!
Utifrån studien drar Saleh slutstaten att medborgardialog kan främja den politiska 
delaktigheten och inkludera utrikes födda kvinnor. Dock krävs att kommunernas 
riktlinjer för dialogen utvecklas. Vidare konstateras att Botkyrkas arbete med dialog är 
av en inkluderande karaktär och att det finns återkoppl ings - och 
utvärderingsmekanimser i kommunens arbete. Vidare konstateras att 
medborgardialogen i kommunen har en deliberativ funktion (Saleh 2013:48ff).  

!
PLATSENS POETIK (GÖRANSSON 2011-2014)!
!
Projektet Platsens poetik är ett konstnärligt forskningsprojekt med ett praktikbaserat 
perspektiv. Projektledare är Emma Göransson, verksam som konstnärlig forskare på 
arkitektur och designcentrum i Stockholm. På en offentlig plats i Fittja är projektet 
inriktat på ekologi, konst, ljusdesign och socio-kulturell samverkan. Syftet med projektet 
är att omvandla en park i Fittja, som beskrivs som sliten och otrygg till en grönskande 
social plats. Detta görs genom att platsen knyts an till sitt kulturarv och genom att skapa 
växtlighet och mötesplaster.  
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Utgångspunkten för projektet är begreppet hållbar utveckling och parken i Fittja ska ses 
som ett konkret exempel på detta. Vidare ses konst och ljusdesign som central element i 
den hållbara stadsutvecklingen och i forskningsprojektet är designprocessen inkluderad. 
Den centrala aspekten i projektet är deltagande och interaktion, där forskarna menar att 
endast genom att människor är del av samma sammanhang kan en känsla av delaktighet 
uppnås. Hållbar utveckling handlar i det är projektet om mer än att minska utsläpp. 
Demokratifrågan är en grundläggande frågeställning i projektet (Göransson 2010). 
Projektet startade i januari 2011 och håller på till december 2014. Då projektet inte är 
avslutat ännu finns inga slutsatser presenterade istället kan projektet följas löpande på 
bloggen Stadens artefakter på webbportalen Hållbar stad. Nedan beskrivs inlägg med 
relevans till denna studie:  

!
Psyke, ägande och förortslandskap (2012-08-13):  
I blogginlägget diskuteras och utforskas ägandeskapet, där forskaren låtsas att hon äger 
en del av den park som ska utvecklas i Fittja. Göransson gör det genom att sätta upp en 
skylt där det står ”privat property” och marken innanför skylten är hennes ägor. Detta 
gör med utgångspunkt i teorier om det mänskliga subjektet och samhällets ekonomiska 
utveckling. Det är dessa teorier som Göransson utforskar i sin konstnärliga forskning. 
Aktionen diskuteras såldes relation till begreppet som kapitalism och ägandeskap samt 
hur människan psykiskt reagerar på ägandeskapet och dess gränser (Göransson 2012a). 

!
Platsspecifik skrivworkshop i Fittja (2012-11-01):  
En del av metoden är att göra konstnärliga vandringar i området för projektet samtidigt 
som upplevelserna skrivs ner. I detta blogginlägg beskrivs hur forskarna möts i Fittja för 
att göra en sådan vandring i det aktuella området. Temat för denna vandring är den 
kulturhistoriska dimensionen i offentliga platser och hur denna upplevs. Vidare menar 
Göransson att genom metoden då det kulturhistoriska och konstnärliga upplevs 
tillsammans, skapas en känsla av tillhörighet till deltagarna och platsen (Göransson 
2012b).  

!
POLITIKENS BETYDELSE FÖR E-FÖRVALTNING: OM LOKALA IT-PROJEKT 
OCH DET DEMOKRATISKA ANSVARSUTKRÄVANDET (JANSSON 2013) 
!
Artikeln är skriven av Gabriella Jansson statsvetare vid Linköpings universitet. Studien 
utgår från det faktum att den offentliga förvaltningens förändringsarbete ofta sker 
genom olika projekt. Projektformens natur innebär att förändringarna ofta sker utanför 
förvaltningens ordinarie verksamhetsstrukturer och används som ett verktyg för att bryta 
icke-önskvärd stabilitet och byråkrati i den offentliga organisationen. Vidare kan 
förändringsarbetet i förvaltningen ses under det senaste årtiondet präglats av 
informationsteknologi (IT) där IT-projekt har varit en framträdande förändringsmodell. 
Detta har tre syften: att effektivisera administrativa processer (e-administration), 
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underlätta för extern kommunikation med medborgare i form av information och 
tjänster (e-tjänster) samt skapa en kanal för politisk representation och kommunikation 
(e-demokrati). På så sätt upprättas en elektronisk förvaltning (e-förvaltning). Jansson 
menar därav att IT-utveckling inte endast handlar om tekniska lösningar, istället handlar 
det om en verksamhetsutveckling som har ett medborgarorienterat synsätt (Jansson 
2013:104f).  

!
Syftet med artikeln är att explorativt analysera kommunpolitikernas roll i och betydelse 
för projektorganisering av e-förvaltningen, samt diskutera vilka demokratiska 
implikationer deras deltagande kan få. Såldes vill artikel bidra till en ökad förståelse av 
rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker i utvecklingen av tillfälliga 
projektorganisationer, speciellt i samband med utvecklingen av IT-projekt och e-
förvaltning. Vidare vill författaren diskutera potentiella demokratiska svårigheter med 
denna utveckling av den offentliga förvaltningen (Jansson 2013:105f).  

!
Artikeln är en jämförande studie av Nacka kommuns arbete med utvecklingen av en e-
förvaltning och Botkyrka kommun. Båda kommunerna har på olika sätt 
uppmärksammats och ses som föregångare när det kommer till frågor gällande 
utvecklingen av e-förvaltning. Det är en kvalitativ undersökning där processpårning av 
kommunala dokument har varit en central materialinsamling. Även semistrukturerade 
intervjuer med politiker och tjänstemän i de båda kommunerna har genomförts (Jansson 
2013:106ff). Artikelns teoretiska utgångspunkter handlar främst om ansvarsfördelningen 
mellan tjänstemän och politiker. Även förvaltningens förändrade organisation och ideal 
diskuteras med hjälp av teori från Weber om den byråkratiska förvaltningen till skolor 
om New public management. Även teori om politikernas roll i utvecklingen av e-förvaltning 
diskuteras (Jansson 2013:108ff).  

!
I Janssons slutsatser uppmärksammas betydelsen av politisk styrning. Den politiska 
visionen, beslutslegitimiteten och beslutsmakten spelar en betydande roll i utvecklings av 
IT-projekt och för den offentliga förvaltningen teckning i stort. Om det saknas en 
politisk styrning riskeras det demokratiska ansvarsutkrävandet att urholkas. Även 
politikerrollen som innebär representation och beslutsfattande kan försvagas vilket i 
slutänden försvagar den demokratiska legitimiteten (Jansson 2013:119ff).  

!
!
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BILAGA 1!
EXEMPEL PÅ MAILUTSKICK  

!
Hej X! !

Jag heter Klara Hallberg och fick dina kontaktuppgifter av X. I vår läser jag sista 
terminen på KTHs masterprogram i Urban och regional utveckling och under våren 
kommer jag att skriva min masteruppsats. !

!
Uppsatsen kommer att handla om Borkyrkas demokratiarbete med fokus på forskningen 
om detta arbete. Syftet är att kartlägga forskningen från mitten av 90-talet för att sedan 
studera denna från olika aspekter, exempelvis vilka frågor som lyfts fram, vilka teorier 
som används, förändringar över tid… etc. Jag är fortfarande i ett tidigt stadie i 
processen och min handledare rekommenderade mig att ta kontakt med dig. !

!
Mitt första steg är att samla in all forskning och det är därför jag tar kontakt med dig. 
Undrar om du vet vad som har gjorts i forskningsväg kring Botkyrkas demokratiarbete 
eller om du kan hänvisa mig till någon annan som har en överblick?!

!
Vänliga hälsningar,!

Klara Hallberg!

!
!
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