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Förord

 

Det har gått mer än sju år sedan riksdagen fattade beslut om den nya storstadspolitiken.
Åren 2000–2005 har en forskargrupp vid Södertörns högskola utvärderat dess ”för-

sta etapp” – storstadssatsningen – i Södertälje kommun. Högskolan har utvärderat
”storstadsarbetet” i fyra bostadsområden: Fornhöjden, Geneta, Hovsjö och Ronna, vil-
ket har varit en del av en större utvärdering som genomförts i tretton bostadsområden i
fyra kommuner. Förutom Södertälje har högskolan också varit verksam i Haninge och
Huddinge samt Stockholms stad. Utvärderingen har genomförts på uppdrag av kom-
munen. Uppgiften att utvärdera var emellertid ett villkor i de lokala utvecklingsavtal
mellan stat och kommun som låg till grund för satsningen och som innebar att särskilda
statliga medel tillförts dessa bostadsområden och kommuner. Vidare har särskilda sam-
verkans- och utvärderingsavtal slutits mellan kommunerna och högskolan. Under peri-
oden har utvärderingen av storstadssatsningen för Södertörns högskolas del sammanta-
get varit det största enskilda samverkansprojektet mellan högskolan och det ”omgi-
vande samhället” (”tredje uppgiften”). Ett tack till högskolans förre rektor Per Thull-
berg som dan före dan före dopparedagen 1999 gav Paavo Bergman och undertecknad
möjligheten att ta oss an detta mångvetenskapliga partnerskapsuppdrag när möjlighe-
ten att utveckla en något mera traditionell urbanforskning dessförinnan stängts. Ett
tack också till Gunnel Stenqvist som vid denna tidpunkt på ett förtjänstfullt sätt ansva-
rade för ”tredje uppgiften”.

För undertecknad har det varit en synnerligen berikande och stimulerande uppgift
att få vara med i utvärderingen av storstadssatsningen. Kontakterna mellan högskolan
och kommunerna har varit många, långa och stundtals intensiva. Det har t o m före-
kommit färgstarka inlägg i pressen. Men det har inte varit många byråkratiska ”Ramlö-
samöten” eller någon annan form av mumbojumbo utan ett ständigt erfarenhets- och
tankeutbyte kring väsentligheter. Utan att ge avkall på våra respektive roller och uppgif-
ter har en konstruktiv dialog och ett samtal präglat av respekt utvecklats mellan de
medverkande, eller ”kommunikativt handlande” mellan kommun och högskola. Det är
åtminstone min bestämda uppfattning om detta samarbete. Till forskarsamhället vågar
jag tillägga att vi – medlemmar i denna forskargrupp – genom att delta i detta arbete
har tagit ett litet steg bort från forskning ”om” till forskning ”med” utan att program-
matiskt ge oss hän åt någon trendriktig forskningspraktik. Humanistisk och samhälls-
vetenskaplig forskning om människor, mänskliga aktiviteter och organisationer inbe-
griper allt som oftast ett dynamiskt element av lika fascinerande som svårkontrollerbart
”medagerande”. Långtifrån alla har fått vara med, och flera skulle ha kunnat vara med.



 



 

Den process som initierades blev i mångt och mycket till det projekt den inte skulle ha
blivit. Inte desto mindre har Storstadssatsningen rest många frågor och givit upphov till
många nya kombinationer som förhoppningsvis får en chans att utvecklas i nya sam-
manhang.

Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla dem som på ”fälten” och sammanträdena bidra-
git med och generöst delgivit sina erfarenheter och kunskaper av ”storstadsarbete”.
Utan denna input hade inte detta utvärderingsarbete kunnat genomföras. Ett hundratal
personer har personligen intervjuats av olika medarbetare i utvärderingsgruppen och
långt fler har deltagit i samtal kring storstadssatsningen och dess insatser. Ett särskilt
tack till Christer Andrén, Eva Bjurström, Christian Hårleman, Weine Johansson,
Evert Kroes, Leif Odell, Göran Rooth, Alejandra Sepulveda, Anita Skoog, Lars Sköl-
lerfalk, Fatma Tuncer och Kenan Yüksel. De har frikostigt delat med sig av sina erfa-
renheter av urbant lokalt utvecklingsarbete. Några av dem har därtill ställt upp för hög-
skolans studenter när de senare trogna urbanforskningens anda givit sig ut på fältet för
att försöka fånga storstadens dynamik. Även de bortåt tusen studenter vilka har
genomfört fältarbete i förorten och kommit tillbaka med kritiska synpunkter skall såle-
des vederbörligen avtackas.

Olika medarbetare i utvärderingsgruppen har tidigare avtackats i förorden till slut-
rapporterna från Huddinge och Haninge. Denna gång står de flesta av dem som med-
författare till denna rapport. Några har naturligtvis skrivit mer än andra. Det gäller sär-
skilt Teresa Lindholm som är huvudförfattare till kapitel 6 och 8, Jonas Lindström
huvudförfattare till kapitel 5 och 7, och Dominika Polanska som är huvudförfattare till
kapitel 4, 9 och 10. Fram till och med september 2005 ledde Ali Hajighasemi utvärde-
ringsarbetet i de tre södertörnskommunerna Haninge, Huddinge och Södertälje. Ali
Hajighasemi skrev det första utkastet till kapitel 3 vilket senare bearbetades av Erik
Ljungar och Elin Vadelius. Han skrev också utkast till inledning och avslutning. I slut-
fasen har arbetet letts av undertecknad i nära samarbete med Christina Axelsson och
Adolphe Lawson. Anna Ålund på ett utomordentligt sätt hållit samman forskar- och
utvärderingsgruppen och givit synnerligen värdefulla synpunkter på hela rapportens
innehåll och form medan Jenny Nilsson tog ett mycket aktivt ansvar för rapportens
slutgiltiga innehåll, särskilt kapitel 2. Samtliga har, liksom Lisa Kings, deltagit i
utformningen av inledning och avslutning samt nagelfarit de flesta enskilda kapitelut-
kast. Tilläggas bör att Arne Ek vid ett internt seminarium opponerat på ett utkast till
kapitel 5. Ett tack också till honom.

Avslutningsvis vill jag tacka Paavo Bergman för det närmast ovärderliga arbete han
lade ned i utvärderingsarbetets uppbyggnadsskede. Forskningsmässigt är han ett före-
döme genom sin strategiska medvetenhet och noggrannhet samtidigt som han alltid
funnits till hands när något besvärligt informationstekniskt problem har behövt
avhandlas och lösas.



 



 

Till alla som har medverkat i utvärderingen av storstadssatsningen i Södertälje kom-
mun ett stort och uppriktigt tack.

 

Sven E O Hort
Ansvarig för utvärderingen av storstadssatsningen vid Södertörns högskola



 



 

Sammanfattning

 

Under lågkonjunkturen i början av 1990-talet ökade klyftorna drastiskt mellan olika
bostadsområden i storstäderna. Dessa visade sig senare bestå fastän konjunkturen
svängt uppåt igen. Olika larmrapporter och utredningar visade inte bara att de sociala
klyftorna ökade i storstäderna, en allt större andel människor riskerade att hamna i
ekonomiskt och socialt utanförskap. För att bryta denna alarmerande situation beslu-
tade riksdag och regering om en ”ny” storstadspolitik i slutet av 1990-talet. Målen var
att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen, öka tillväxten och
verka för jämlika levnadsvillkor i Sveriges tre storstadsregioner. Fokus var mot de föror-
ter där de sociala villkoren ansågs vara särskilt allvarliga. När Södertälje kommun den
17 januari år 2000 slöt ett lokalt utvecklingsavtal med staten, tillhörde 

 

Fornhöjden

 

,

 

Hovsjö

 

, 

 

Geneta

 

 och 

 

Ronna

 

 till de utvalda områdena. De definierades som ”utsatta”
bostadsområden med specifika svårigheter och som en del av storstadens problematik.
Med en gemensam kraftsamling skulle statens stöd tillsammans med kommunens mot-
prestation borga för ett långsiktig och samordnat utvecklingsarbete utifrån ett helhets-
perspektiv på områdena. Den gemensamma benämningen för detta områdesbaserade
utvecklingsarbete blev 

 

storstadssatsningen

 

.
Detta utgör Södertörns högskolas avslutande utvärderingsrapport av storstadssats-

ningen, tidigare har slutrapporter om storstadsarbetet i Haninge kommun, Huddinge
kommun och Stockholm stad publicerats. Denna slutrapport behandlar det arbete som
skett i Södertälje kommun mellan åren 2000–2005. Syftet är att beskriva, analysera och
värdera de processer och insatser som initierats och genomförts inom ramen för det
lokala utvecklingsavtalet. Utvärderingen belyser storstadsarbetet utifrån kommunens
förutsättningar, genomförandeprocessen och resultaten. Storstadsarbetet belyses och
värderas också utifrån teoretiska perspektiv på välfärd, segregation och urban utveck-
ling.

Under sex år, 2000–2005, pågick storstadsarbetet via de lokala utvecklingsavtal som
slöts mellan Södertälje kommun och staten. Sex år av storstadsarbete som inte gått obe-
märkt förbi; miljoner har investerats bl.a. i de dryga 130 insatser som tagits fram inom
förskola och grundskola, arbetsmarknad och vuxenutbildning, folkhälsa, kultur- och
föreningsliv, brottsförebyggande arbete, yttre miljö m.m.. Rapporten visar de möjlighe-
ter som storstadssatsningen inneburit för att vidareutveckla det kommunala arbetet i
Södertälje kommun och dess ”storstadsområden”. Kommunen har på olika nivåer sökt
efter fungerande arbetssätt, olika parter har etablerat nya samverkansformer och nya
kunskaper och erfarenheter har tillkommit bland många av de kommunala tjänstemän-



 



 

nen samt de boende. Nya metoder och insatser har utvecklats och startats som inte
annars skulle ha kommit igång utan storstadssatsningen. Olika nätverk har bildats med
boende, föreningar, församlingar, kommunala verksamheter, näringsidkare m.fl. och
närmiljön upprustats. Individer har fått möjlighet att utvecklas, höja sin kompetens och
sitt sociala kapital samt påverka utvecklingen i sitt bostadsområde. Boende, föräldrar
och föreningar har fått möjlighet att påverka utvecklingen i skolorna via lokala styrelse-
grupper. Nya tjänster som kulturombudsman och stadsdelsutvecklare skapades. Mycket
av det ovanstående skulle inte ha ägt rum om inte storstadssatsningen genomförts.

Samtidigt som ovanstående resultat visar på den dynamik som storstadsarbetet
inneburit i Södertälje kommun, har arbetet med storstadssatsningen stött på många
hinder längs vägen. Omorganiseringen i kommunen innebar att områdesperspektivet
övergavs och känslan av delaktighet minskade bland de boende. Trots höga ambitioner
att skapa en närdemokrati genom boenderåd, är nu tre av fyra nedlagda. In- och utflytt-
ningar påverkar fortfarande stabiliteten i områdena. Många av insatserna har på grund
av den tidsbegränsade finansieringen, men även på grund av sin kortsiktiga karaktär
inte kunnat uppvisa några bestående resultat. Målsättningen att ”bryta” segregationen
har inte varit möjligt att genomföra med denna typ av områdesinriktade interventioner.
Kriterierna som låg till grund för utpekandet av dessa områden har inte förändrats
nämnvärt. Fortfarande t.ex. är arbetslösheten högre och förvärvsfrekvensen lägre i dessa
områden i jämförelsen med övriga kommunen.

Vid årsskiftet 2006 är storstadssatsningen avslutad i Södertälje kommun och nya
planer för kommunalt utvecklingsarbete tar vid. Frågan som dock måste ställas är vilka
erfarenheter som kommer att tas tillvara av det sex års långa storstadsarbete som
genomförts i kommunen. Vem omhuldar områdesperspektivet nu när stadsdelsutveck-
larna tjänster är nedlagda? Utpekandet av särskilda områden med stigmatisering som
följd, har under den tid som storstadsarbetet pågått i Södertälje kommun setts som pro-
blematiskt. Trots detta måste områdenas specifika problem hanteras och människornas
rättigheter måste respekteras och tas tillvara såväl i Fornhöjden, Hovsjö, Ronna och
Geneta som i andra mer välsituerade områden i Södertälje.



 



 

1. Storstadssatsningen i Södertälje: mellan två 
skottlossningar och ett årslångt besök i 
fotbollsallsvenskan

 

Storstadssatsningen – eller den första etappen i den nya storstadspolitiken som den
senare kom att kallas

 

1

 

 – pågick i fyra bostadsområden eller stadsdelar i Södertälje kom-
mun under åren 2000–2005. En av dessa kommundelar är Ronna där skolan var en av
de offentliga institutioner som erhöll medel för att ”storstadssatsa”, det vill säga resurser
för att bekämpa segregationen i ett storstadsområde. Samtidigt som dessa medel höll på
att sina blev Ronna i september 2005 föremål för omfattande uppmärksamhet i media
bl.a. på grund av att polisstationen i Södertälje beskjutits efter ett bråk i stadsdelen.
T.ex. beskrevs bråket i fetstil över två sidor av en kvällstidning under rubriken ”Våra
värsta områden: fattigdom och låg utbildning gör dem chanslösa”

 

2

 

. Samtliga 24 stor-
stadssatsningsområden i Göteborg, Malmö och Stockholmsområdet pekades ut på en
karta, och även Fornhöjden, Geneta, Hovsjö och Ronna i Södertälje. Detta skedde bara
någon månad före de i internationell press mycket uppmärksammade upploppen i för-
orterna runt Frankrikes storstäder, särskilt i områdena runt Paris. Ronna kom att lyftas
fram som exempel på att ”detta är möjligt också i Sverige”.
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 Till storstadssatsningens
historia hör också att under föreberedelserna för denna satsning ägde en annan skott-
lossning rum: hösten 1999 blev Ronnaskolans dåvarande rektor beskjuten på skolans
parkeringsplats.
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 Under alla dessa år har även ett annat fenomen i Södertälje fått
mycket medial uppmärksamhet, nämligen fotbollslaget Assyriskas vandring mot all-
svenskan. Sent på hösten 2004 kröntes denna med framgång då laget flyttades upp till
fotbollens högsta serie. Dessförinnan hade laget nått svenska cupens final, en match
mot Elfsborg som tv-sändes från Råsundastadion till drygt 80 nationer världen över
lördagen den 1 november 2003.
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 Annars har fotbollslagets hemmaplan sedan länge
varit Bärsta i utkanten av Ronna.

Södertälje kommun var en av de sju kommuner som erbjöds att teckna lokalt

 

1. Regeringens skrivelse 2003/04:49 

 

Lokalt utvecklingsarbete i storstäderna

 

. Stockholm: Justitiedepartemen-
tet.
2. Aftonbladet 2005-09-12. Några månader senare publicerades notisen ”Första domen efter bråken i
Ronna”, Metro 2006-01-31.
3. Pred, A. (2000) 

 

Even in Sweden

 

.
4. Lindström, J. (kommande) ”Skolan mitt i Ronna och Hovsjö” i M. Axelsson & N. Bunar, red. (under
utgivning). Jfr. ”Hotad rektor sköts i armen” (Aftonbladet 1999-11-06).
5. Andersson, T. (2005) ”Kommunen, invandrarfotbollen, och integrationen i Södertälje”. Paper presente-
rat vid Sveriges kommuner och landstings FoU-råds möte i Arild 14–15/9 2005.



 



 

utvecklingsavtal (LUA) med staten för sina ”mest utsatta” bostadsområden – och där-
med omfattas av storstadssatsningen – efter att riksdagen fattat beslut om en nationell
storstadspolitik den 2 december 1998.
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 Politiken omfattar två kompletterande strate-
gier. Den ena syftar till att bekämpa de negativa effekterna av segregationen i storsta-
den genom särskilda satsningar i utvalda stadsdelar, den andra tar fasta på storstadsregi-
onernas tillväxtmöjligheter. Tillsammans ska de säkra ”lika levnadsvillkor för alla invå-
nare i storstäderna oavsett ursprung och kön”
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. Storstadspolitikens första fas fokuserade
den växande segregationen i städerna. Det sågs som ett problem vilket staten och kom-
munerna tillsammans måste arbeta för att bryta.

 

8

 

 De mest ”utsatta” områdena – defi-
nierade utifrån faktorer som förvärvsfrekvens, medelinkomst, arbetslöshet, socialbi-
dragstagande, ohälsa, brottslighet och valdeltagande – skulle stärkas och de negativa
effekterna av segregationen övervinnas. Målet för den områdesbaserade strategin var
”att bryta den sociala och etniska segregationen i storstadsregionerna och att verka för
jämlika levnadsvillkor för storstädernas invånare”.
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 Denna bröts ned i åtta delmål som
av regeringen ansågs vara av särskilt stor betydelse för utformningen av de lokala
utvecklingsavtalen som slöts med kommunerna:

– Sysselsättningsgraden i de socialt utsatta bostadsområdena bör höjas för både 
män och kvinnor.

– Socialbidragsberoendet bör minskas.
– Det svenska språkets ställning bör stärkas, såväl bland barn och ungdomar som

i den vuxna befolkningen.
– Alla elever bör ges förutsättningar att nå målen i grundskolan; det är särskilt

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

– Utbildningsnivån i den vuxna befolkningen bör höjas – de som saknar utbild-
ning motsvarande svensk gymnasiekompetens bör erbjudas detta.

– Alla stadsdelar i storstäderna bör uppfattas som attraktiva och trygga av dess
invånare, och utgöra goda och hälsosamma livsmiljöer.

– Folkhälsoläget, både i form av ohälsotal och i självupplevd hälsa, bör förbättras.
– Det demokratiska deltagandet och delaktigheten bör öka i de utsatta bostads-

områdena.
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6. Proposition 1997/98:165 

 

Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 2000-talet

 

, Arbetsmarknads-
utskottets betänkande 1998/99: AU2.
7. Proposition 1997/98:165, s. 1–2.
8. Se flera rapporter varav många finns sammanfattade i Olsson Hort, S. E.. (1992) 

 

Segregation – ett svensk
dilemma? Socialpolitiska och sociologiska synpunkter

 

. Den och tre statliga utredningar som berörde segrega-
tionsfrågan låg till grund för storstadspropositionen. År 1995 tillsattes Invandrarpolitiska kommittén,
Storstadskommittén samt Bostadspolitiska utredningen

 

. 

 

Jfr. också Olsson Hort S. E. (1995) 

 

Boendesegre-
gation – en diskussion om segregationen i Sverige

 

.
9. Proposition 1997/98:165, s. 30.
10. Proposition 1997/98:165, s. 31.



 



 

Lokala utvecklingsavtal, som bland annat skulle bestå av en nulägesbeskrivning, en
åtgärdsplan samt en reglering av statens och kommunens respektive åtaganden, togs
fram av de berörda sju kommunerna, däribland Södertälje. Dessa avtal var ett sätt att
omsätta storstadspolitiken i praktiken. Arbetet med att utveckla och ta fram lokala
åtgärdsplaner för stadsdelarna samt kommunens lokala utvecklingsavtal skulle präglas
av fyra centrala metoder. De metoder som förespråkades i riktlinjerna för storstadsarbe-
tet var samverkan, långsiktighet och underifrånperspektiv, målstyrning och utvärde-
ring.
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Det lokala utvecklingsavtalet som Södertälje kommun tecknade med staten den 17
januari år 2000, omfattade fyra bostadsområden i vad som då var tre olika kommunde-
lar: förutom Ronna också Geneta (båda i Västertälje kommundel), Fornhöjden i Öster-
tälje och Hovsjö i kommundelen Tveta.
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 Det lokala avtalet mellan staten och Söder-
tälje kommun och storstadsarbetet i kommunen kom att koncentreras kring sju målom-
råden som omformulerades utifrån kommunens och de berörda områdenas förutsätt-
ningar och behov:

– Sysselsättning
– Det svenska språket (och språkutveckling)
– Grundskolan
– Utbildning
– Livsmiljö (trygghet och trivsel)
– Folkhälsa
– Demokrati och delaktighet
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Södertälje erhöll 28 miljoner från staten för perioden juli 1999–juni 2000 mot att kom-
munen satsade lika mycket under samma period samtidigt som betydligt mer pengar
utlovades från staten för åren framöver. I den kommunala ”motprestationen” för de
kommande åren ingick bl.a. de 40 miljoner kommunen preliminärt avsatt för en ny fot-
bollsarena – numera Södertälje fotbollscenter eller – i folkmun – Jallavallen i Geneta
vilken färdigställdes efter det att Assyriska lämnat allsvenskan i oktober 2005. Så
mycket mer finns inte att tillägga om just denna storstadsinsats i Södertälje. Längre
fram i denna rapport redogörs mer ingående för vilka medel som stått till storstadssats-
ningens förfogande i kommunen under perioden 1999–2005 och vilka resultat som
uppnåtts.

Inledningsvis bör slutligen tilläggas att regeringen uttryckligen angav att de lokala

 

11. Storstadsdelegationen (2000) 

 

Årsrapport 1999/2000

 

. Se även Camilla Palanders avhandling 

 

Områdes-
baserad politik för minska segregation

 

 för en granskning av storstadspolitiken.
12. Kulturdepartementet, pressmeddelande 2000-01-13. 

 

Lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Södertälje
kommun

 

.
13. Lindström, J. (2003) 

 

Storstadssatsningen i Södertälje. Strategier och arbetssätt i fyra bostadsområden

 

. s. 10.



 



 

utvecklingsavtalen, förutom lokalt framtagna mål, åtgärdsplaner, reglering av de statliga
och kommunala åtagandena i respektive områden, också borde innehålla en plan för
uppföljning och utvärdering.
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 Utvärderingskravet kan ses som statens sätt att kontrol-
lera att kommunerna fullföljde sina åtaganden men också som ett sätt att främja utbyte
av erfarenheter och ny kunskap. Kravet på utvärdering innebar att de berörda kommu-
nerna som slutit avtal med staten, också slöt utvärderingsavtal med olika högskolor och
universitet om extern utvärdering av storstadsarbetet på den lokala nivån.
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Denna rapport är den fjärde och sista av Södertörns högskolas slutrapporter om
utvärderingen av de kommunala storstadssatsningarna i Haninge, Huddinge, Stock-
holm respektive Södertälje.
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 Ramen för den här slutrapporten och utvärderingen av
Södertälje kommuns genomförande av det lokala utvecklingsavtalet utgörs av det avtal
som skrevs mellan Södertörns högskola och Södertälje kommun om utvärdering av
storstadsarbetet.
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 Högskolan har stått för helhetsutvärderingen av det lokala utveck-
lingsarbetet, med ett samlat ansvar för att utvärdera det förändrings- och utvecklingsar-
bete som skett inom ramen för det lokala utvecklingsavtalet.
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 Utvärderingen av de
pedagogiska satsningarna inom skolområdet har dock legat utanför högskolans utvär-
deringsuppdrag.

 

Figur 1. Karta över Södertälje stad

 

14. Proposition 1997/98:165, s. 76.
15. Se vidare SOU 2005:29 

 

Storstad i rörelse

 

. 

 

Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala
utvecklingsavtal

 

. Integrationsverket fick av regeringen uppdraget att vara huvudansvarig för den nationella
utvärderingen av de lokala utvecklingsavtalen. Detta uppdrag avslutades emellertid redan i juni 2002. Se
Integrationsverket (2002 a & b): 

 

På rätt väg? Slutrapport från den nationella utvärderingen av storstadssats-
ningen .

 

16. Tidigare tryckta slutrapporter från Södertörns högskola är 

 

“Det går bra, men det ser fortsatt dåligt ut”
Organisationen och tillämpningen av lokala utvecklingsavtal i Stockholm kommun

 

, 

 

Tre bostadsområden mot seg-
regation – En ojämn match i Huddinge

 

 samt 

 

Parallella processer med sikte på integration – storstadssatsningen
och fallet Jordbro i Haninge kommun

 

.
17. Södertälje kommun/Södertörns högskola (2000) 

 

Utvärderingsavtal mellan Södertörns högskola och Söder-
tälje kommun

 

. Avtalet har varit i form av ett ramavtal; mer detaljerade uppgifter om vad som ska utvärderas
och på vilket sätt har reglerats etappvis mellan Södertörns högskola och Södertälje kommun.
18. Lokalt utvecklingsavtal 2002, bil 7 och Utvärderingsavtal 2001 mellan Södertälje kommun och Söder-
törns högskola.



 



 

2. Upplägg: syfte och frågeställningar, metod och 
material, kriterier och disposition

 

Den statligt formulerade storstadspolitiken, och inom den de lokala utvecklingsavtalen,
har utgjort det gemensamma nationella sammanhanget för Södertälje kommun och de
sex andra kommuner som staten erbjöd att delta i denna verksamhet. Det är på den
lokala nivån som merparten av utvärderingarna av storstadsarbetet har skett. På en
lokal nivå, både mellan kommunerna och mellan olika bostadsområden i samma kom-
mun, har förutsättningarna skilt sig åt. Att försöka fånga hela den komplexitet som har
präglat storstadsarbetet i Södertälje kommun, låter sig inte göras utan risk för att ute-
lämna väsentliga delar. Arbetet har snarare karaktäriserats av ett brett spektrum av olika
målsättningar, skilda förutsättningar och genomföranden, än av en enhetlig interven-
tion. Målkedjan med de statliga målen knutna till lokala mål, den stora mängden invol-
verade aktörer på olika nivåer inom statlig och kommunal verksamhet, politiker, före-
tag, föreningar och medborgare i kommunen, samt den stora mängden framtagna
insatser av olika slag inom så vitt skilda verksamhetsområden som arbetsmarknad,
skola, språk, folkhälsa, demokrati, trygghet och trivsel, visar den mångsidighet som
storstadsarbetet har uppvisat inte bara i Södertälje kommun. Men – vad var det som
egentligen hände i Södertäljes fyra bostadsområden när storstadssatsningen ”kom till
stan”? Vad har det lokala utvecklingsavtalet inneburit för kommunen? Hur genomför-
des det i praktiken? Med vilka resultat? Och vad händer sedan, efter sex års storstadsar-
bete? Det är några av de frågor som denna slutrapport försöker ge svar på eller antyd-
ningar om.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna avslutande rapport om det lokala utvecklingsarbetet i Södertälje
kommun och de fyra bostadsområdena Geneta, Fornhöjden, Hovsjö och Ronna kan
kortfattat sägas vara att beskriva, analysera och värdera de processer och insatser som
initierats och genomförts inom ramen för det lokala utvecklingsavtalet i Södertälje
kommun, samt att kontextualisera och problematisera detta storstadsarbete utifrån ett
vidare storstadspolitiskt sammanhang. I detta ingår således en övergripande beskriv-
ning av vilka förutsättningar som finns i Södertälje kommun, vilka strategier kommu-
nens politiker och lokala tjänstemän använt sig av vid genomförandet av storstadssats-
ningen samt vilka resultat som uppstått genom de hundratalet insatserna samt mötet
med lokalbefolkningen i de fyra bostadsområdena. Ingår gör även att analysera de





beskrivna förutsättningarna, strategierna och resultaten samt att värdera dessa utifrån
uppställda kriterier.

För att kunna göra en övergripande utvärdering finns tre aspekter genomgående
med i rapporten. Den första aspekten är förutsättningarna. Förutsättningarna utgörs
bland annat av riktlinjer och målsättningar, finansiella resurser, politisk och organisato-
risk hantering med mera, som direkt eller indirekt påverkat det konkreta genomföran-
det av storstadsarbetet lokalt. Den andra aspekten är genomförandeprocessen. Processen
utgörs dels av helheten av Södertälje kommuns genomförande av storstadssatsningen
från det att det lokala utvecklingsavtalet skrevs under våren 2000 fram till vintern 2005,
dels av den mångfald av enskilda processer som skett inom och mellan varje insats och
projekt som startas och de tusentals aktörer som varit involverade under denna period.
Den tredje aspekten är resultaten. Resultaten utgörs av både avsedda och oavsedda kon-
sekvenser av de ovan nämnda processerna. Vad blev det konkreta resultatet av storstads-
arbetet?

De övergripande frågeställningarna för rapporten är: Hur stor andel av storstads-
medlen har kommunen satsat på olika slags insatser och åtgärder inom olika målområ-
den? Vilka eventuella styrkor (möjligheter) och svagheter (hinder) har karaktäriserat
arbetet? I vilken utsträckning har lyckade insatser och metoder införlivats i kommunens
ordinarie verksamheter?

Rapporten avser också att ställa det lokala arbetet i relation till den nationella stor-
stadspolitiska kontexten, som framförallt finns formulerad i storstadspropositionen
1997/98:165. Har Södertälje kommuns storstadsarbete inom ramen för det av kommu-
nen slutna lokala utvecklingsavtalet med staten nått upp till de storstadspolitiska mål-
sättningarna?

Slutligen har denna rapport en jämförande ansats. Storstadsarbetet i de fyra kom-
muner – Haninge, Huddinge, Stockholm och Södertälje – som Södertörns högskola
slutit utvärderingsavtal med granskas utifrån följande frågeställningar: Vad händer när
centrala direktiv möter lokala aktörer i fyra olika kommuner? Finns det likheter och
skillnader i de fyra olika kommunernas förutsättningar och sätt att hantera storstads-
satsningen? Hur liknar eller skiljer sig genomförandet och resultaten mellan kommu-
nerna?

Metod
Högskolans utvärdering kan naturligtvis betraktas som ett kontrollerande uppdrag,
därtill kan den också ses som främjande och kritiskt granskande.19 Den främjande
ansatsen har kännetecknat högskolans utvärderingsarbete särskilt genom de fortlö-
pande möten och diskussioner som förts med tjänstemän på olika nivåer i kommunen,

19. Se Karlsson, O. (1999) Utvärdering – mer än metod, för en inträngande diskussion om utvärderingars
syften.





dels kring det övergripande utvärderingsarbetet, dels kring de enskilda delrapporterna
som skrivits under perioden 2001–2005. I denna slutrapport samt i delrapporterna är
det dock framförallt den kritiskt granskande ansatsen som präglat genomförandet av
utvärderingen. Rapporterna avser framförallt att svara på frågan varför vissa resultat
uppnåtts eller inte. Därmed behövs en teoretisk ansats som sätter in det som utvärderas
i ett bredare sammanhang. Det är först då som det är möjligt att koppla resultat till
olika omständigheter som kan ge mer generella förklaringar till utfallet.20 Den här rap-
porten kan därför sägas vara en teoriinriktad utvärdering (eller ha en forskningsbaserad
ansats21), vilket innebär att utvärderingen utgår från en teoretisk referensram.22

Det har i en tidigare slutrapport diskuterats den utmaning som det innebär att kom-
binera en teoretiskt grundad analys med en ansats till att värdera det som har gjorts och
de resultat som har uppnåtts, och därtill komma med rekommendationer.23 Problemet
ligger i att analysen synliggör olika aspekter av de företeelser som undersöks och kan
visa olika samband, men inte i sig leder fram till en värdering av vad som är ”bra eller
dåligt”. Författarna till denna rapport ställer sig bakom ställningstagandet att det för att
underlätta förståelsen och diskussionen av värderingen är nödvändigt att de grundläg-
gande värderingar som (ut)värderingen av verksamheter bygger på framförs öppet.24

Kriterierna för bedömning i slutrapporten redovisas under nästa rubrik.
De grundläggande teoretiska utgångspunkterna för denna slutrapports analys redo-

visas i kapitel tre. I detta kapitel kommer framväxten av storstadspolitiken och stor-
stadssatsningen att beskrivas genom att sättas i ett större teoretiskt sammanhang, bland
annat i relation till välfärdsstatens utveckling och då framförallt den multifaktoriella
inriktningen i analyser av ojämlikhet som omfattar klass, genus och etnicitet. Denna
diskussion kommer att återkopplas i rapportens sista kapitel. I vissa kapitel används
andra teoretiska ansatser som bedömts som nödvändiga för att kunna analysera den typ
av insatser som berörs. Dessa teoretiska resonemang redovisas i respektive kapitel.

Denna rapport faller delvis även inom ramen för vad som kallas en mål- och resultat-
utvärdering.25 Här innebär detta att utvärderingen sker mot Södertäljes uppsatta mål
och strategier. De resultat som uppnåtts jämförs med storstadsarbetet i andra kommu-
ner. Detta ska dock inte ses i termer av exakt (kvantitativ) mätning av olika effekter,
utan mer som en kvalitativ utgångspunkt för beskrivning och analys.

Kriterier för bedömning och värdering
Utvärderingens centrala uppgift är att uttrycka ett värdeomdöme om sitt utvärderings-

20. Karlsson, O. (1999) s. 32. Se även Vedung, E. (1998) Utvärdering i politik och förvaltning.
21. Se Urban, S. m.fl. (2005) Tre bostadsområden mot segregation. En ojämn match i Huddinge.
22. Karlsson, O. (1999) s. 57.
23. Urban, S. m.fl. (2005) s. 21.
24. Ibid.
25. Se Karlsson, O. (1999) s. 56–59 och Vedung, E. (1998) för diskussion om olika utvärderingsmodeller.





objekt.26 I detta ingår ett kritiskt granskande och ett ifrågasättande av det till synes
självklara. För att kunna genomföra en bedömning är det alltså nödvändigt med en
uppsättning kriterier. En viktig utgångspunkt för kommunens lokala utvecklingsarbete
har varit de statliga direktiv som formulerades i storstadspropositionen 1997/98:165,
Kulturdepartementets faktablad ”Riktlinjer för utvecklingsavtal” och Storstadsdelega-
tionens ”kompletterande erbjudande inom ramen för lokala utvecklingsavtalen”. Dessa
direktiv i form av ”operativa nyckelord” för storstadsarbetet har återkommit såväl i sta-
tens riktlinjer som i det kommunala arbetet, både i teori – i form av handlingsplanernas
mål och visioner – och i praktik genom inriktning på vissa sorters insatser och metoder.
Det är nyckelorden samverkan, underifrånperspektiv och långsiktighet som till stor del
har legat till grund för överväganden kring arbetssätt i kommunen.

På grund av den stora genomslagskraft som direktiven haft för det konkreta arbetet
i kommunerna har det inneburit att delutvärderingarna – och så även denna slutrapport
– har varit tvungen att ta ställning till dessa. Detta betyder att värderingen av kommu-
nernas tillvägagångssätt, metoder och resultat till viss del utgått från dessa ledord i
bedömningen av hur kommunen genomfört sitt arbete och med vilka resultat.

Definitionen av dessa honnörsord har dock varit problematisk, framförallt som kri-
terier för att bedöma det genomförda arbetet och effekterna av storstadsarbetet. De har
varit föremål för en lång och utdragen diskussion bland de lokala aktörerna, eftersom
det har varit oklart hur dessa ska tolkas, förstås och genomföras i praktiken. När
begreppen tolkas olika i olika instanser – respektive arbetssätt har i sig utgjort en uppsjö
av olika tolkningar – är det svårt att kunna bedöma genomförande och resultat. Det
övergripande ställningstagandet för denna rapports värdering med dessa arbetsmetoder
som kriterier redogör vi för nedan. I de olika delkapitlen ges vid behov utförligare defi-
nitioner.

Samverkan definieras i denna slutrapport som den organisatoriska samarbetsform
där det uppstår en integrerad samverkan kring vissa ärenden, där varje aktör bidrar med
olika slags resurser, till exempel specifik kompetens. Varje yrkesgrupp verkar alltså inom
sitt område och insatserna skräddarsys utifrån varje yrkesgrupps lagreglerade område.27

Det innebär att samverkan måste gå utöver till exempel remittering av ärenden mellan
olika instanser. Underifrånperspektivet ses här som människors möjligheter att utöva
inflytande och påverka sin omvärld, bland annat i de insatser där de är deltagare. Både
samverkan och underifrånperspektiv står i storstadspropositionen och i kommunens
lokala utvecklingsavtal som önskvärda tillvägagångssätt för att nå framgång i storstads-
arbetet.28 Detta innebär dock inte att samverkan och underifrånperspektiv per defini-
tion är nödvändig, önskvärd eller ens möjlig i alla insatser.

26. Karlsson, O. (1999) s. 17; Vedung, E. (1998) s. 28 ff.
27. Boklund, A. (1995) Olikheter som berikar? Möjligheter och hinder i samarbetet mellan socialtjänstens äldre-
och handikappomsorg, barnomsorg samt individ- och familjeomsorg. 
28. Proposition 1997/98:165 och LUA 2002, s. 3.





Även om inte metodutveckling eller nytänkande var ledord som nämndes i storstads-
propositionen har de varit ytterst levande i diskussionerna och hanterandet av stor-
stadssatsningen. I den mån dessa kriterier använts har det varit utifrån vad som är det
nya i metoden i jämförelse med de metoder som används i den (tidigare) ordinarie
verksamheten.

En av rapportens bakomliggande värderingar av kommunens arbete har varit utifrån
det så kallade införlivningskriteriet som kan kopplas till statens krav på långsiktighet i
storstadsarbetet. Långsiktigheten kan ses utifrån två perspektiv, dels utifrån de lokala
utvecklingsavtalens längd, dels utifrån hur de insatser som tagits fram inom ramen för
avtalet går att införliva i den ordinarie verksamheten.29 Genom åtgärdsplanernas nulä-
gesbeskrivning, analys och strategi menar till exempel Storstadskansliet att chansen
ökar för att långsiktiga bedömningar om framtida insatser ska få genomslag.30 För att
försäkra sig om långsiktighet i storstadsarbetet skulle insatser som startas med statliga
medel införlivas i och finansieras av den ordinarie kommunala verksamheten. Långsik-
tighet handlar således här om införlivning av insatser och metoder inom ramen för de
ordinarie verksamheterna. I de olika kapitlen om Södertäljes målområden (kapitel 6–9)
är ett bakomliggande kriterium i bedömningen av om långsiktighet uppnåtts, hur
många och vilka insatser som har införlivats i det kommunala arbetet efter det att den
statliga finansieringen avslutats.

Detta statliga påbud är dock omtvistat. Staten – i detta fall Storstadsdelegationen –
menar att de tre första åren av statlig finansiering enbart var till för att komma igång –
en startsträcka – och att det skulle vara möjligt för kommunerna att införliva nya verk-
samheter i den ordinarie organisationen med traditionella kommunala skattemedel.
Kommunerna – i sin tur – menar att de redan har små resurser och stora hål i den ordi-
narie verksamheten som först och främst måste fyllas, det vill säga de kan inte införliva
insatserna även om de så ville framför allt på grund av resursbrist och krav på balans i
budgeten. En annan fråga är om kommunerna ska införliva sådana insatser som inte
ligger inom deras lagstadgade uppdrag. En praktisk hantering av detta har varit att
vissa kommunala projekt alltid ligger vid sidan om den ordinarie organisationen och till
den största delen finansieras med andra medel än kommunala – oftast olika typer av
projektmedel.

Införlivning av storstadssatsningens insatser har således inte varit en enkel fråga och
det är följaktligen inte enbart insatsernas framgångsgrad och nyttighet som är det enda
viktiga kriteriet som avgör deras implementering i den ordinarie verksamheten.31

Denna problematik diskuteras i kapitel elva. Kan och bör alla insatser införlivas i den
ordinarie kommunala organisationen?

29. Integrationsverket (2002) s. 102.
30. <www.storstad.gov.se> (2005-11-14).
31. För vidare diskussion se Hajighasemi, A. (2003) Den komplexa införlivningsprocessen. Fallet Haninge –
om makt och möjligheter i Storstadssatsningen.





Material
Det är ett omfattande material som ligger till grund för denna slutrapport. Insamlandet
av materialet började sommaren år 2000 i och med att utvärderingsavtal slöts mellan
Södertörns högskola och Södertälje kommun. Däremot har analys och sammanställ-
ning av denna rapport genomförts framförallt under sommaren och hösten år 2005,
eventuella förändringar i det kommunala storstadsarbetet efter denna period finns där-
för inte med.

Rapporten bygger framförallt på publicerade delrapporter inom ramen för Söder-
törns högskolas utvärdering (se bilaga med förteckning av tidigare publicerade utvärde-
ringsrapporter om Södertälje). Ett annat betydande underlag har bestått av Södertörns
högskolas dokumentation för uppföljning och utvärdering.32 Andra typer av källor har
utgjorts av studentuppsatser och opublicerat arbetsmaterial. I detta omfattande mate-
rial ingår bland annat bearbetning av statistik, analys av dokument av olika slag, obser-
vation i verksamheter samt deltagande i en mängd möten och informella samtal. Men
framförallt ingår det stora antalet intervjuer som genomförts med deltagare inom olika
insatser, stadsdelsutvecklare, samordnare, politiker, tjänstemän på flera nivåer med
flera. Ytterligare intervjuer samt insamling av kompletterande och uppdaterad informa-
tion har särskilt gjorts för denna slutrapport.

Avgränsningar
Som nämnts tidigare ingår det i Södertörns högskolas uppdrag att utvärdera det för-
ändrings- och utvecklingsarbete som skett inom ramen för det lokala utvecklingsavta-
let. Undantaget detta är det pedagogiska språkutvecklingsarbetet i kommunen. För detta
område (målområde 2) har den externa utvärderingen skett av Forskningsgruppen för
interkulturell kommunikation och lärandeprocesser på Lärarhögskolan i Stockholm.33

Vad avser målområdet folkhälsa har en utvärdering genomförts av Socialmedicinska
enheten på Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.34

Ytterligare en avgränsning görs genom att fokus ligger på en sammantagen analys av
insatser inom olika målområden och för hela kommunen. Syftet är att fånga generella
och övergripande tendenser som illustreras med exempel från enskilda insatser. Där-
med kommer inte alla de 128 insatser35 som varit verksamma under denna period att
tas upp i denna framställning. Det innebär att en del insatser kommer att få mer

32. Ett frågeformulär som skickades ut till samtliga insatsledare i de kommuner som Södertörns högskola
har utvärderingsavtal med. Formuläret skickades ut år 2001, 2002 och 2003. En mindre uppföljning gjor-
des år 2004 och 2005.
33. Se Parszyk, I.-M. (2002, 2003a, 2003b, 2004).
34. Se Marttila A. & Tillgren P. (2002) Folkhälsoinsatser i storstadssatsningen: baslinjestudie 2001.
35. Nilsson, J. (2005), Södertälje översikt verksamma insatser år 2000–2005 (opubl.). Antalet insatser ska ses
som en uppskattning och inte det exakta antalet insatser (verksamheter). En insats kan här innebära både
en större paraplyinsats med flera underinsatser eller innebära en mindre avgränsad insats.





utrymme än andra, fokus ligger på de mest resurskrävande eller de mest framträdande i
Södertäljes utvecklingsarbete.

En allt starkare kritik mot utvärderingar av storstadsarbetet har handlat om det bris-
tande boendeperspektivet i utvärderingarna. Även i denna rapport återges till stor del
tjänstemännens röster. Begränsning beror främst på att storstadsarbetet till stor del
varit tjänstemannastyrt samt att utvärderingens tid- och resurstillgång gjort en avgräns-
ning gentemot ett större utvärderingsarbete med ett boendeperspektiv. De boendes rös-
ter kommer inte desto mindre fram i denna slutrapport, den övervägande delen finns
dock med i de delrapporter där boendeperspektiv är en av utgångspunkterna.36

En sista avgränsning får därmed också göras gentemot studier med fokus på relatio-
nen mellan etablerade och outsiders.37 Södertälje som en ”delad stad” belyses genom
granskningen av de kommunala åtgärder som under 2000-talets första år genomförts
för att ”bryta segregationen” i vissa av stadens bostadsområden eller grannskapsenheter.
Men relationen etablerade/outsiders i Södertäljes sociala geografi återstår att fånga
genom fördjupade undersökningar som inte lika ensidigt sätter fokus på den ena parten
eller vissa bestämda områden i denna relation.

Disposition
Slutrapporten består av tolv kapitel. Det första och andra kapitlet har gett en introduk-
tion och presenterat upplägg med syfte, frågeställningar, metod, material, kriterier och
avgränsningar. I kapitel tre framläggs de teoretiska utgångspunkterna för rapporten,
och storstadspolitiken sätts in i en svensk välfärdsstatskontext. Därefter presenteras en
kort historik om Södertälje kommun i kapitel 4 för att sedan i kapitel 5 beskriva kom-
munens organisatoriska hantering av storstadssatsningen. I de fyra nästföljande kapit-
len (kapitel 6–9) beskrivs och analyseras Södertäljes kommuns olika målområden;
arbetsmarknad och sysselsättning, skolan, demokrati och delaktighet samt folkhälsa
och livsmiljö. Efter dessa följer ett kapitel om mediarapporteringen om de fyra berörda
bostadsområdena (kapitel 10). I kapitel 6 till 9 görs en summering av resultaten inom
varje målområde. En övergripande sammanfattning av Södertäljes kommuns resultat i
storstadsarbetet inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen redovisas i kapitel 11.
Rapporten avslutas med en diskussion om Södertälje kommuns hantering och genom-
förande av storstadssatsningen – bland annat i jämförelse med de tre andra Södertörns-
och Storstockholmskommunerna Haninge, Huddinge och Stockholm – men framfö-

36. Brukar/boendeperspektivet finns framförallt med i Lindström, J. (2002), Gullberg, A.-C. (2003),
Holmdahl, J. (2003), Karlsson, A. (2003), Lindholm, T. (2005a, 2005b). En mer omfattande boendeun-
dersökning genomfördes inom ramen för den nationella utvärderingen av storstadssatsningen. Underlaget
till denna undersökning är dock inte möjlig att bryta ner på bostadsområdesnivå.
37. Lindström, J. (2004) Organisation och styrformer mellan praktik och retorik – storstadsarbetet i Södertälje
kommun 1999–2004. Jfr. Elias, N. & J. Scotson (1999) Etablerade och outsiders – en sociologisk studie av
grannskapsproblem.





rallt i relation till den storstadspolitiska kontexten och de därigenom givna förutsätt-
ningarna.





3. Teoretiska perspektiv på välfärd, segregation och 
urban utveckling

I detta kapitel presenteras de teoretiska resonemang som utgör grunden för utvärde-
ringen av storstadsinsatserna i Södertälje. En utgångspunkt är att skilda sociala grupper
och kategorier har olika tillgång till materiella och immateriella resurser av olika slag.
Dessa systematiska skillnader i resurstillgångar kan vara baserade på faktorer som etni-
citet, genus och klass eller en kombination av dessa tre. Den välfärdspolitik som legat
till grund för storstadssatsningen har syftat till att förändra de skillnader i maktresurser
vilka visat sig vara särskilt framträdande i vissa bostadsområden i Sveriges tre storstads-
regioner. Det har dock visat sig att stigmatisering, eller negativa (främst mediala) repre-
sentationer, och maktrelationer mellan majoriteter och minoriteter – etablerade och
outsiders – har en tendens att permanentas och vara mycket svåra att bryta. Grupper
med god tillgång på maktresurser, eller olika sorters ”kapital”, har ofta en tendens att
behålla och förstärka sina maktpositioner över tid och på de fält de är verksamma,
medan i detta avseende mindre gynnade grupper tenderar att mer eller mindre margi-
naliseras i den mån de inte lyckas hitta nya ”öppningar” eller ”gläntor i det sociala land-
skapet”.38 

En annan teoretisk utgångspunkt är att det är svårt att genomföra förändringar
inom redan etablerade institutioner eller strukturer. En orsak till att riksdagen fattade
beslut om en ”ny” storstadspolitik var att existerande lösningar inte visade sig fungera
tillfredställande i storstäderna. Tidigare forskning har visat att det kan vara svårt att
ändra på redan befintliga institutioner och strukturer i ett samhälle.39 Storstadspoliti-
ken kan således ses som ett försök att finna nya möjlighetsstrukturer40 eller ”gläntor” i
det sociala landskapet. Frågan är därför om den nya storstadspolitiken lyckats med att
få fram nya arbetsmetoder och organisationsformer vilka infogats i välfärdsystemens
traditionella sätt att arbeta. Med dessa utgångspunkter genomförs i denna rapport en
värdering av storstadssatsningens förmåga att bekämpa ojämlikhet och utveckla nya
möjlighetsstrukturer. Varför lyckas eller misslyckas storstadsarbetet med att komma
tillrätta med segregationen? De två förklaringsfaktorer som vi således kommer att utgå
från är dels stigmatisering samt (makt)relationer mellan över- och underordnade grup-

38. Papakostas, A. (2004) “Civilsamhällets rationaliseringar”, Elias, N. & Scotson, J. (1999), Tilly, C.
(2000) Beständig ojämlikhet och Bourdieu, P. (1986a) ”The Forms of Capital”.
39. Ahrne, G. & Papakostas, A. (2002) Organisationer, samhälle och globalisering: Tröghetsmekanismer och
förnyelsens förutsättningar, Jessop (1994) ”The Transition to Post-Fordism and the Schumpeterian Work-
fare State”.
40. För en utförligare förklaring kring begreppet möjlighetsstruktur se Urban, S. m.fl. (2005) s. 24.





per, dels institutioners tröghet.

Välfärdstatens utveckling och behovet av en ny storstadspolitik
Under hela efterkrigstiden har ett viktigt mål för den svenska välfärdspolitiken varit att
främja sammanhållningen eller integrationen i samhället och att motverka sociala kon-
flikter.41 Ett centralt led i detta arbete har varit att omfördela resurser. De flesta män-
niskor ska kunna få en dräglig levnadsstandard och uppleva trygghet i vardagen. Väl-
färdsstaten utgör ett samlingsbegrepp för framväxten av olika socialförsäkringssystem
och offentliga institutioner i Sverige under framförallt andra halvan av 1900-talet.
Dessa institutioner har via en rad socialpolitiska åtgärder såsom införandet av allmän
ålderspension, stöd till barnfamiljer etc. bidragit till att skapa ett välfärdssamhälle präg-
lat av social trygghet och rättvisa. En grundläggande förutsättning för välfärdspoliti-
kens tillkomst och dess snabba utveckling var att kraven från de folkliga rörelserna till
exempel i form av fackföreningar, kooperativ av olika slag, nykterhetsorganisationer
och politiska partier blev allt starkare. Att sådana organisationer alltmer befäste sina
maktpositioner i det svenska samhället ledde till att de ”sociala rättigheterna” blev allt
mer tillgängliga för allt större grupper.42

Kännetecknande för 1950- och 1960-talens välfärdspolitik var att den normativt
utgick från familjen. I den konventionella familjen var mannen familjeförsörjaren.43

Välfärdsystemens huvudmål var framför allt att kompensera för inkomstbortfall för
grupper som dominerades av industriarbetande män och tjänstemän inom främst den
privata sektorn. Kvinnorna var fortfarande i stort sett utanför arbetsmarknaden och
omfattades inledningsvis inte i någon större utsträckning av de olika åtgärdsprogram
som välfärdsstaten byggde upp. Även om alla medborgare enligt lagen skulle ha lika
rättigheter för att ha tillgång till olika förmåner som producerades av välfärdssystemen,
riktade det generella välfärdssystemet sina förmånliga tjänster huvudsakligen till de
medborgare som var aktiva i produktionen. Kritiker av det tidiga svenska välfärdstän-
kandet hävdade att systemet till en början inte var generellt utan byggt för att tillmö-

41. Integration kan definieras som de processer och relationer mellan olika grupper och strukturer som i
funktionell samverkan skapar ett samhälle. Systemintegration och social integration är att begreppspar som
ofta används inom sociologisk forskning. Social integration syftar till integration mellan sociala grupper
och kategorier utifrån kollektiva, expressiva aspekter såsom engagemang, lojalitet och solidaritet, dvs.
gemensamma normer som delas av olika grupper. Systemintegration syftar till integration inom och mellan
samhällsinstitutioner och strukturer utifrån mer instrumentella aspekter som tillväxt, effektivitet och pro-
duktivitet. Även om systemintegration och social integration är intimt sammankopplade, leder inte nöd-
vändigtvis integration i den ena aspekten till integration i den andra. Se t.ex. Olsson Hort, S. (1992,1995)
och Stigendal, M. (1999) Sociala värden i olika sociala världar. 
42. Olsson Hort, S. (1993) Social Policy and Welfare State in Sweden, Olofsson, G. (1988) “Den stränge
fadern och den goda moderna: sociologiska perspektiv på den moderna svenska staten”, Marshall, T.H.
(1950) Citizenship and Social class and other Essays.
43. Esping-Andersen, G. (1996) Welfarestates in Transition: National Adaptions in Global Economies, Axels-
son, C. (1992) Hemmafrun som försvann: övergången till arbete bland gifta kvinnor i Sverige 1968–1981.





tesgå den vite svenske mannens intressen.44

Under 1970-talet trädde dock kvinnorna in på den svenska arbetsmarknaden i stor
skala, och fick därmed även tillgång till välfärdssystemets olika förmåner. Men ungefär
samtidigt började en annan grupp att få svårigheter på samma arbetsmarknad, och det
var den relativt nyanlända gruppen av utlandsfödda personer i Sverige. Under 1950-
och 1960-talen hade sysselsättningen bland dessa människor ofta varit högre än bland
infödda svenskar. Det som hände under 1970-talet var dock att arbetslösheten istället
började stiga kraftigt bland denna grupp.

Kritiker av den svenska välfärdspolitiken har hävdat att ojämlikhetsbegreppet inte
enbart bör omfatta skillnader i levnadsstandard eller yrkesställning, det vill säga vad
som enkelt kan uttryckas med begreppet klasskillnader, utan ojämlikhetsbegreppet
måste kompletteras med faktorer som genus och etnicitet. Detta innebär att andra
aspekter än samhällets arbetsdelning bör uppmärksammas. Till exempel så innefattar
genusbaserad ojämlikhet skillnader mellan produktion och reproduktion samt betalt
och obetalt arbete. I fråga om etniskt baserad ojämlikhet är det nödvändigt att beakta
skillnader i tillgången till olika kapitalformer, förekomsten av diskriminering av olika
slag samt betydelsen av att tillhöra en socialt marginaliserad grupp.

Välfärdsforskningen, och även dess studieobjekt välfärdsstaten, har främst fokuserat
på åtgärder som var inriktade mot att bekämpa klasskillnader i arbetsfördelningen inom
produktionssfären. Intresset har främst riktats mot de aktörer som var drivkrafter i
utformandet av välfärdsstaten och välfärdssystemen, dvs. politiska partier, arbetsgivar-
organisationer och fackföreningar. Integreringen av genus och etnicitet i studier av väl-
färdsstaten kräver dock att fördelningsprocessernas drivkrafter och aktörer diskuteras
på nytt.45 I fallet med den genusbaserade ojämlikheten har den starkaste drivkraften
varit kvinnorörelsen som via sina organisationer formulerat och förespråkat välfärdsåt-
gärder. Kvinnornas omfattande inträde på arbetsmarknaden ledde till att det under
1970-talet ställdes långtgående krav på välfärdssystemet. Resultatet av detta blev bland
annat en offentligt finansierad barnomsorg samt generösa förmåner till stöd för barnfa-
miljer.46 Välfärdssystemets strävan att skapa lika villkor för könen kan därför betraktas
som den viktigaste expansionen av välfärdssystemet efter det att de initiala reformerna i
form av allmänna pensioner, arbetslöshets- och sjukförsäkringar hade införts.47

Under 1990-talet förvärrades dock situationen för utlandsfödda personer men även
för en allt mer marginaliserad grupp av infödda svenskar. Dessa grupper, som anses ha
hamnat i vad vi kan beteckna som botten av välfärdssamhället, karaktäriserades av höga
arbetslöshetstal, högt socialbidragstagande, hög brottslighet, låg utbildning, lågt valdel-

44. Pringle, R. (1998) Children and Social Welfare in Europe.
45. Korpi, W. (1999) ”Ojämlikhetens ansikten: genus, klass och ojämlikhet i olika typer av välfärdsstater”.
46. Axelsson, C. (1992).
47. Hajighasemi, A. (2004) The Transformation of the Swedish Welfare System: Fact or Fiction? Globalisation,
Institutions and Welfare State Change in a Social Democratic Regime.





tagande och så vidare samt av att vara förpassade till vissa bestämda bostadsområden i
de större städerna. Exempel på sådana stigmatiserade stadsdelar är just Hovsjö och
Ronna i Södertälje. En fråga man kan ställa sig är varför dessa grupper hamnat utanför
välfärdsstaten och vad som kan göras för att föra in dem i den samhälleliga gemenskap
som bär upp densamma. Det behövs därför en teoretisk förståelse för varför det blivit
på detta sätt. En sådan utgångspunkt för analysen av välfärdsstatens utveckling leder
oss därför till två av de mest inflytelserika teoriinriktningarna inom välfärdsforsk-
ningen, nämligen ”maktresursperspektivet” och ”den nya institutionalismen”. I ett
senare avsnitt kommer vi även att behandla andra perspektiv som behandlar problem
kring stigmatisering och negativa representationer av sociogeografiska platser och män-
niskor. Ett grundläggande och gemensamt synsätt i alla dessa perspektiv är att makt
och maktrelationer är grundläggande för att förstå samtida processer av över- och
underordning mellan olika sociala befolkningsgrupper.

Maktresursperspektivet och den nya institutionalismen
Att maktresursperspektivet lyfts fram som en av de teoretiska utgångspunkterna för
denna studie beror på att det har haft stor betydelse för att förklara välfärdsstaters
utveckling. Perspektivet bygger på antagandet att människor och grupper har olika till-
gång till främst ekonomiska resurser men också andra samhälleliga resurser såsom hälsa
och utbildning.48 Detta medför i sin tur att människor och grupper som har god till-
gång på materiella resurser även har förmåga att utöva makt gentemot personer och
grupper som i mindre utsträckning har tillgång till sådana resurser. En viktig förutsätt-
ning för att välfärdsstaten har kunna expandera och bedriva fördelningspolitik är att de
folkliga rörelsernas olika representanter – främst i form av politiska partier, kooperativ
och fackföreningar – kunnat tillgodogöra sig sådana resurser, dels skattevägen, dels
genom att höja lönerna för arbetarklassen samt inte minst säkra avsättningen för den
jordbrukande befolkningens produkter.

Detta har möjliggjort en kraftig expansion av välfärdsstaten under perioden efter
andra världskriget i Sverige. Enligt teorin om maktresurser har det visat sig att graden
av expansion av en välfärdsstat, och framför allt graden av fördelningspolitik, beror på
vilket demokratiskt inflytande som berörda sociala grupper har haft i processen för väl-
färdsprogrammens utformning. Även om alla välfärdsmodeller mer eller mindre är
byggda utifrån sociologen Marshalls teori om medborgarskap – vilken inneburit att
medborgarskapsrelaterade rättigheter utvidgats från civila och politiska dimensioner till
sociala49 – så har det sociala medborgarskapet tillämpats olika i olika samhällen, allt

48. Korpi, W. & Palme, J. (2003) “New Politics and Class Politics in the Context of Austerity and Globa-
lization: Welfare State Regress in 18 Countries 1975–1995”, Korpi, W. (1983) The Democratic Class
Struggle.
49. Marshall, T.H. (1950).





beroende på vilka möjligheter som olika sociala grupper och kategorier har haft att
använda sina maktresurser.

Till skillnad från de civila och politiska rättigheterna som utvecklades under 1700-
talet och 1800-talet var de sociala medborgerliga rättigheterna, som skulle omfatta
sociala rättigheter för alla medborgare, inte lika självklara. Det krävdes hela 1900-talet,
framför allt efterkrigstiden, för att sociala rättigheter skulle institutionaliseras. Med
tanke på att de sociala rättigheterna var omfattande och krävde stora omfördelningar av
resurser angreps de rådande ojämlikheterna skapade av klassamhället. Därmed koppla-
des dessa rättigheter snabbt till maktförhållandena i olika samhällen. Ju större det sam-
hälleliga stödet var för resursomfördelningar, desto högre blev graden av socialförsäk-
ringar och generösa välfärdsprogram i samhället.50 Därmed avgör tillgången till makt-
resurser karaktären av utvecklingsarbetet i välfärdsprogrammen. Ju starkare krav från
organiserade samhällsgrupper som har mindre tillgång till resurser desto mer grundläg-
gande och långsiktig blir utvecklingen av rättigheterna.

Den andra teoretiska utgångspunkten i denna studie, den nya institutionalismen,
förklarar motstånd mot förändringsprocesser. Det finns en rad studier som försöker för-
klara varför institutioner och organisationer i ett samhälle är, som det kallas, ”tröga”
eller ”trögrörliga”.51 Att bryta ett invant sätt att handla eller organisera en verksamhet
kan innebära stora ”kostnader” för den eller de som försöker sig på sådana försök. I fal-
let med olika försök att reformera eller förändra välfärdsstaten och välfärdssystemen
finns det flera exempel på ”tröghet” och/eller ”motstånd” som kan uppstå.

Enligt den engelske sociologen Christopher Pierson kan kraven på förändring av
välfärdsstaten antingen vara progressiva, dvs. syfta till att fördjupa fördelningsaspekten
av välfärdsprogrammen till förmån för nya resurssvaga grupper. Satsningen på en ”ny”
storstadspolitik kan ses som ett exempel på ett försök av progressiv karaktär. Alternativt
kan förändringen ha en icke-progressiv karaktär, dvs. någon eller några aktörer vill
minska graden av generositet i välfärdsprogrammen. Motståndet från etablerade sam-
hällsgrupper och välfärdsinstitutioner mot omfördelningar av välfärdsförmåner och
mot nya arbetssätt i produktionen av välfärdstjänsterna förklarar det bristande intresset
hos de lokala aktörerna – på både politisk nivå och tjänstemannanivå – för att anpassa
välfärdsprogrammen och arbetsformerna för produktionen av servicen till behoven hos
de grupper som befolkar de ”utsatta” bostadsområdena.52 Motståndet från politikerna
och de styrande tjänstemännen mot förändringsarbete kan också bero på de bekväma
”vanor” som inkörda rutiner skapar. Därmed antar den tänkta förändringsprocessen en
annan, icke-progressiv, karaktär.

50. Korpi, W. (1983), Esping-Andersen, G. (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism, Olsson Hort, S.
(1993), Korpi, W. & Palme, J. (2003).
51. Ahrne, G. (1990) Agency and Organization: towards an Organizational Theory of Society.
52. Pierson, P. (1996) ”The new politics of the welfare state”.





Den ”etniska-urbana” dimensionen i välfärdsstaten
Utifrån maktresursperspektivet är tillgång till sociala medborgerliga rättigheter ett
resultat av hur styrkeförhållandena mellan olika sociala grupper ser ut och förändras
över tid. Tillgång till sociala rättigheter är en konsekvens av politisk och facklig kamp.
Den grundläggande källan till olika välfärdsreformer i Sverige, och de förmåner som
blev ett resultat av dessa reformer, var de krav som ställdes av grupper i samhället som
var i direkt behov av sådana reformer. Enligt förespråkare för maktresursperspektivet är
de sociala program som omfattas av välfärdsstaten i grunden åtgärder som syftar till att
fördela resurser mellan olika grupper i ett samhälle. Fördelningen av resurser är således
en politisk fråga som avgörs av de politiska och fackliga organisationernas strävanden
att uppfylla behoven hos olika sociala grupper i samhället. Ju starkare dessa organisatio-
ner är och ju starkare band det finns mellan dessa organisationer och med dem för-
bundna grupper i samhället, desto starkare kan de driva sin vilja igenom och erhålla
större materiella resurser som tillfredställer dessa gruppers behov.

I de socialt ”utsatta” och ”etniskt präglade” stadsdelarna har emellertid inte de
berörda grupperna tillgång till grundläggande maktresurser för att kunna sträva efter
utvidgade medborgerliga rättigheter. De ofta diskriminerade, mer eller mindre margi-
naliserade grupperna saknar vanligtvis starka intresseorganisationer som skulle kunna
driva deras krav på en högre samhällelig nivå. Därtill är de oftast utan även de nätverk
och politiska kontakter, det vill säga det sociala kapital, som är avgörande för att för-
stärka deras position på marknaden och i samhället i stort. Till exempel har så kallade
invandrarorganisationer vanligen en ideell karaktär med begränsade erfarenheter av att
agera på nationell nivå. De har därmed få möjligheter att representera minoritetsgrup-
pernas intresse på en högre politisk nivå.53 Rättigheterna tilldelas dem utifrån befintliga
regler och normer. Därför tenderar det samhälleliga etablissemanget att utgå från exis-
terande socioekonomiska förutsättningar och tilldela de mer eller mindre utanförstå-
ende grupperna förmåner utifrån de gällande strukturerna. Detta gör att offentliga
tjänster och förmåner får en mer paternalistisk eller förmyndarmässig karaktär, det vill
säga skänks till dessa grupper utan att de deltar i förhandlingar för att påverka utfallet
av processen.

Införandet av olika delar av försäkringssystemet och, senare, familjereformerna
under 1970-talet, var en direkt respons på krav som ställdes av organiserade fackliga
och sociala rörelser. I och med framväxten av de nya grupper som är socialt och etniskt
segregerade och som saknar de politiska partiernas och fackföreningarnas traditionella
maktresurser, har nya typer av krav och behov av reformer uppstått. Dessa grupper har
dock liten tillgång till maktresurser och saknar tillträde till ”de etablerades” inre cirklar.
Dessa grupper, som har vuxit snabbt som andel av befolkningen, har den lägsta organi-

53. Emami, A. (2003) Att organisera oenighet: En studie av Iranska Riksförbundet och dess medlemsorganisa-
tioner.





seringsgraden i samhället, saknar nätverk och befinner sig utanför etablissemanget.
Inom grupperna finns dessutom en stark misstro till majoritetssamhällets inställning till
deras medverkan i utformningen av dagordningen på den politiska arenan.54 Dessa
grupper saknar ofta politiska organisationer eller likvärdiga förutsättningar som majori-
tetsbefolkningen har, vilka skulle kunna ge tillträde till de traditionella organisatio-
nerna. Att de dessutom karaktäriseras av ett lågt valdeltagande innebär att de inte heller
denna väg utövar sitt inflytande inom politiken, staten och samhället.

Utgår vi från maktresursperspektivet är det uppenbart att fördelningen av välfärd är
kopplad till de sociala gruppernas deltagande i den offentliga sfären. Ju aktivare de soci-
ala grupperna deltar och ju större inflytande över beslutsprocesser och opinionsbildning
de har, desto generösare och varaktigare välfärdsreformer innebär detta. Utan krav från
sociala grupper fortsätter den beständiga ojämlikheten.55 Därmed bestäms både refor-
mernas generositet och deras beständighetsgrad av mottagargruppernas sociala och
politiska styrka och engagemang i processen. Frånvaro av organiserade representanter
för en bestämd social grupp leder till att de etablerade sociala grupperna lägger beslag
på de befintliga resurserna på bekostnad av andra.

Den franske sociologen Pierre Bourdieus resonemang om olika former av kapital
som kan konverteras till varandra kan i detta sammanhang belysa de problem som den
nya urbana löntagarklassen möter. Utgångspunkten hos Bourdieu är föreställningen att
varje samhällstillstånd är en produkt av en kamp mellan konkurrerande grupper som
försöker göra bäst bruk av knappa resurser. 

Den kamp som är själva principen för fördelningarna är ofrånkomligen en kamp om tillägnelsen av
sällsynta artiklar och en kamp om påtvingandet av det legitima sättet att se på de maktrelationer som
manifesteras i fördelningarna, föreställningar som i sig kan bidra till att föreviga eller undergräva dessa
maktrelationer.56

Enligt Bourdieu är innehavet av kapital bestämmande för den sociala positionen. Men
det är inte enbart det strikt ekonomiska kapitalet som är den utslagsgivande faktorn,
utan andra former av kapital, som kulturellt kapital i form av utbildningsnivå, socialt
kapital i form av tillgång till sociala nätverk etc., är också centrala. I detta sammanhang
är de samhällsgrupper resursstarkast som i högre grad än andra har möjligheten
omvandla eller ”växla” olika former av kapital mot varandra. Till exempel kan inneha-
vare av en sorts kapital (ekonomiskt, socialt eller kulturellt) konvertera detta till en
annan ”kapitalform” (t.ex. högre organisationsgrad och därmed ökat politisk infly-
tande). Innehavare av dessa kapitalformer kan lättare reproducera och förstärka de
maktrelationer som konstituerar det sociala rummets struktur medan sociala grupper
som saknar dessa former av resurser, inte minst bristande tillgång till socialt nätverk
eller politisk inflytande, är förlorade ”i konkurrensen om tillägnelsen av de sällsynta

54. ”Överheten bär inte sitt svärd förgäves”, DN debatt 2004-06-06.
55. Tilly, C. (2000).
56. Bourdieu, P. (1986b) Kultursociologiska texter, s. 141.





artiklar som det sociala universumet är platsen för.”57 
Med andra ord, innehavet av socialt kapital, bland annat tillgång till etablerade soci-

ala nätverk, kan generera ekonomiskt kapital medan avsaknad av detta försvårar möjlig-
heterna att komma åt de befintliga ekonomiska resurserna i både de offentliga och pri-
vata sfärerna. I en sådan process får åtgärder som är avsedda för segregerade sociala
grupper en selektiv karaktär med lägre grad av generositet. Dessutom blir de konjunk-
turberoende, dvs. de tilldelas medel så länge de ekonomiska förutsättningarna tillåter.

Relationer mellan etablerade och outsiders eller produktionen av den 
etnisk-urbana fattigdomen
Integration mellan olika sociala grupper och samhälleliga institutioner har utgjort en
viktig strävan i välfärdsstatens utformning. Sociala grupper har genom fackliga, koope-
rativa och politiska rörelser varit drivande i frågor som rör resursfördelning för att
komma till rätta med fattigdom och otrygghet i samhället. Inledningsvis fördes kam-
pen mot ojämlikhet av representanter som förespråkade att främst klass och med tiden
även genus skulle uppmärksammas. Under de senaste tre decennierna har dock den
befintliga välfärdsmodellen ställts inför nya utmaningar i och med ankomsten av nya,
utlandsfödda personer och den efterföljande konstitueringen av olika etniska och natio-
nella grupper. Det har också blivit allt tydligare att välfärdssamhället inte lyckats inte-
grera dessa människor och grupper på ett framgångsrikt sätt. I storstadspropositionen
konstateras att segregationen ökat i storstäderna och också fått socioekonomiskt etniska
förtecken.

Begreppet segregation är dock inte nytt, utan dök upp i den politiska debatten i slu-
tet av 1960-talet när det gällde att främja ”allsidig sammansättning” i skolorna. I den
nutida diskussionen har segregationsproblematiken främst kommit att förknippas med
ett antal förorter i och omkring de tre svenska storstäderna, vilka beskrivs som ”utsatta”
– tidigare ”invandrartäta” – i statliga utredningar och annat offentligt tryck.58 Enligt
sociologen Mikael Stigendal är detta ett missvisande sätt att definiera segregation,
eftersom segregation handlar om relationer. En stadsdel kan med andra ord inte ses
som segregerad i sig själv. För att någon på allvar ska kunna tala om segregation, krävs
det att sociala skillnader sammanfaller med geografiska och att motsatta förhållanden
råder i olika stadsdelar. Dessa skillnader kan bland annat vara av demografisk, socioe-
konomisk och/eller etnisk karaktär.59 En av författarna till denna rapport har i ett annat
sammanhang hävdat att segregation tenderar att skapa och/eller bevara skillnader i
resurser genom att placera olika grupper i över- och underordning, vilket påverkar
mönstren för interaktion och samverkan: ”Segregationen definierar i alla händelser

57. Bourdieu, P. (1990) In Other Words, s. 128. 
58. Kulturgeografen Roger Andersson har i olika ”storstadssammanhang ” också använt sig av uttrycket
”svenskglesa” områden. Se bl.a. Andersson, R. (2001) ”Skapandet av svenskglesa bostadsområden”.





gränser mellan grupper, placerar grupperna i en makthierarki och bestämmer mönstret
för deras samverkan.”60 Att på olika sätt motverka segregation har kommit att betonas
som ett viktigt mål i en rad statliga utredningar under senare decennier.

I och med att segregationsbekämpning betraktas som en tämligen ny utmaning för
välfärdsstaten kan det vara befogat att diskutera varför stora sociala grupper kunnat
hamna i utanförskap av detta slag. En förklaring som lyfts fram i forskning är att struk-
turella förändringar på arbetsmarknaden, i kombination med flyktinginvandring, utbu-
det av bostäder i bland annat vissa ”utsatta” storstadsområden samt lågkonjunkturen
under 1990-talet, påverkade nyanlända flyktingars arbetsmarknadsintegration. En
annan förklaring som vi också berört ovan handlar om institutionernas tröghet. Det
moderna svenska välfärdssystemet grundades under de två–tre första årtiondena efter
det andra världskriget, och en stor del av programmen i olika försäkringssystem samt
servicesektorn formades utifrån villkoren som rådde i det dåtida Sverige. Institutioner-
nas anpassning till de nya förhållanden som de strukturella förändringarna på bostads-
och arbetsmarknaden medförde, i kombination med flyktinginvandringen, har varit
ganska trög eller trögrörlig.

Dessa förklaringar, som rör sig på en övergripande makronivå, hänvisar i stor
utsträckning till olika aspekter av systemintegration. Det finns dock också andra förkla-
ringar som framförts om den bristande sociala integrationen, och som fokuserar på
relationer mellan över- och underordnade sociala grupper och kategorier. Stigmatise-
ring är en mekanism som har stor betydelse i dessa över- och underordningsprocesser. I
sin avhandling menar sig sociologen Nihad Bunar kunna påvisa hur stigmatisering
bidrar till att upprätthålla gränser mellan boende från olika bostadsområden.61 Stigma-
tiseringen upprätthålls bland annat genom negativa representationer i lokala medier
samt genom konflikter mellan olika lokala aktörer. För att undgå att sammankopplas
med stigmat gäller det för de boende i den mer privilegierade stadsdelen att upprätt-
hålla den sociala distansen och kapa banden till de gemensamma, främst offentliga,
institutionerna.

Sociologen Norbert Elias beskriver i en klassisk studie liknande mönster av stigma-
tisering och distansering mellan ”etablerade och outsiders” i en förort till staden Leices-
ter i England. Här fanns dock inga påtagliga skillnader mellan de båda grupperna med
avseende på klass och etnicitet, utan istället var det de båda gruppernas vistelsetid som
utgjorde grunden för den sociala differentieringen och stigmatiseringen. Den etable-
rade gruppens medlemmar hade starkare nätverk och kontroll över de lokala institutio-

59. Stigendal, M. (1999). Med demografisk segregation menas olika typer av åtskillnader mellan t.ex. kön
och generationer, med socioekonomisk eller klassmässig segregation åsyftas materiella skillnader baserade
på främst ekonomiska men också sociala karakteristika och med etnisk segregation åtskillnader konstitue-
rade främst efter nationella, kulturella, religiösa och/eller territoriella gräns- och skiljelinjer (i det senare
fallet ofta men inte alltid i form av en kombination).
60. Olsson Hort, S. (1995) s. 2. 
61. Bunar, N. (2001) Skolan mitt i förorten. Jfr. också Urban, S. (2005).





nerna, vilket gav dem maktövertag och möjlighet att stigmatisera nykomlingarna
genom skvaller och andra former av social distansering. ”Det är handlingsmönster som
är viktiga för att förstå segregationsprocesser, t.ex. i fråga om bostadsområden”62.
Poängen i detta resonemang är att segregation är något som aktivt skapas och som inte
enbart kan identifieras som en restprodukt av arbetslöshet eller hög koncentration av
till exempel utlandsfödda i ett visst område. Grunddragen i segregationsprocesserna
utspelas främst på det samhälleliga makroplanet. Men de förutsätter att det finns en
underliggande dynamik på mikronivå. Stigmatiseringen av en stadsdel kan få en rad
olika konsekvenser, till exempel hur det uppväxande släktet ser på dagens samhälle, sin
stadsdel, sin kommun och sina framtida möjligheter i Sverige. Stigmatiseringen leder
till lägre status, vilket kan leda vidare till att resursstarka hushåll lämnar området. Detta
riskerar att medföra ökad social instabilitet, då de som flyttar in har större behov av stöd
från till exempel kommunen. Genom vardagliga praktiker, möten och relationer på det
samhälleliga mikroplanet upprätthålls och återskapas således åtskillnader grupper och
människor emellan.

I den allmänna samhällsdebatten har det diskuterats om det alltid är negativt med
segregation. En risk är att den rådande segregationsdiskursen enbart fokuserar bostads-
områdena, och dem som bor där, i termer av ”resurssvaga”, ”avvikande” och ”problem”.
Stigendal påpekar att det finns olika sätt att vara socialt integrerad. Till exempel att en
person som inte är integrerad i exempelvis arbetslivet kan spela en aktiv och framträ-
dande roll i det lokala föreningslivet.63 Ett problem är således att alla de positiva krafter
som finns i områdena, till exempel informella nätverk och/eller formella organisationer,
inte uppmärksammas eller inte når in i och påverkar redan etablerade föreställnings-
världar. Därmed bidrar segregationsdebatten till stigmatiseringen av områdena, till
negativa representationer. Risken är att orsaken till segregationen förläggs inom områ-
dena själva och till de människor som bor där. Som ovan framgått handlar segregation
om relationer mellan olika grupper som har olika positioner och därmed olika möjlig-
heter att utöva inflytande. Orsaken till att dessa bostadsområden ”segregeras” – eller
degraderas – ska inte sökas i områdena själva eller hos de boende, utan i maktrelationer
i samhället. Den etnifierade, urbana fattigdom som utvecklats i storstäderna är delvis
ett resultat av strukturella förändringar på arbetsmarknaden, som i kombination med
flyktinginvandring försvårar just integrationen på arbetsmarkanden för invånare i de
aktuella områdena. Detta ledde till ekonomisk fattigdom i dessa grupper med påföl-
jande koncentration av människor där det är eller har varit minst dyrt att bo, det vill
säga främst i de så kallade miljonprogramsområdena. Men framväxten av denna etnifie-
rade storstadsfattigdom kan inte förstås fullt ut om inte relationer mellan ”majoritets-
samhället” och minoriteter tas i beaktande. Stigmatisering och diskriminering på

62. Elias, N. (1999), s. xvi.
63. Stigendal, M. (1999).





etniska grunder har stor betydelse för att befästa arbetslösheten och de låga sysselsätt-
ningstalen, vilka innebär att individernas möjligheter att tillgodogöra sig den nominella
valfriheten i fråga om bostad, skola och arbete krymper. ”I allt väsentligt är den etnifie-
rade urbana fattigdomen också en produkt av hur relationer hanteras på olika nivåer,
mellan majoritet och minoritet, mellan överordnade och underordnade, mellan arbets-
lösa och arbetsgivare, mellan staden och de ”utsatta” områdena, mellan ”invandrare”
och ”svenskar”.”64

64. Bunar, N. (2005) ”Den etnifierade urbana fattigdomen och välfärdsstatens reaktioner” i Sociologisk
Forskning, s. 66 f. Jfr. Ljungar, E. (2004) Ställföreträdande nätverk? Tillväxt- och arbetmarknadsinsatser inom
Storstadssatsningen i Tensta och Rinkeby.





4. Södertälje: industrialisering och urban tillväxt

Södertälje är en stad belägen tre mil söder om Stockholm vid kanalen som förbinder
Mälaren med Östersjön.65 Kommunen räknas som Sveriges 20:e största med sina dryga
80 000 invånare.66 Trots att den tidigare kommundelen Nykvarn med sina cirka åtta
tusen invånare blev egen kommun år 1998 har Södertälje fortsatt att växa och befäst sin
ställning som en av de största i Stockholmsområdet. Södertäljes historia sträcker sig
långt tillbaka i tiden, men vi ska här uppehålla oss vid stadens historia från 1900-talet
och framåt.67

I början på 1900-talet kom industrialiseringen till Södertälje. Denna period i sta-
dens historia präglas av kraftiga befolkningsökningar. 1939 bodde 15 000 invånare i
Södertälje och under en tjugoårsperiod hade denna siffra fördubblats till över 30 000
invånare år 1958. Orsaken bakom den stora befolkningsökningen, som sedan 1958
fortsatt att stiga till dagens siffra, låg i en kommunreform som slog ihop flera närlig-
gande kommuner, den gynnsamma högkonjunkturen samt industriernas etablering i
staden. Företag lockades till Södertälje med erbjudanden om goda villkor och närhet
till huvudstaden.68 Två av stadens viktigaste storindustrier som varit tongivande för den
ekonomiska utvecklingen i Södertälje har varit Scania och Astra Zeneca. Dessa företag
finns kvar i staden än idag och sysselsätter ca 13 500 personer. Södertälje har, efter
Stockholms stad och Solna kommun, en av de största företagsmarknaderna i Stock-
holms län. Södertäljes företagsmarknad präglas också av mindre företag, de flesta med
färre än fem anställda. De största arbetsgivarna i kommunen är förutom Astra Zeneca
och Scania, Södertälje kommun med 5 300 anställda och Stockholms läns landsting
med 1 400.69 Bland de mindre företagen dominerar branscherna restaurang, detalj- och
partihandel, bygg och anläggning, egen tillverkning samt konsult- och uppdragsverk-
samhet.

Under miljonprogramsåren, mellan 1965 och 1974, fortsatte Södertälje att växa sta-
digt. Industrialisering och urbanisering gjorde att staden förvandlades till en fram-
gångsrik industristad och redan under 1960-talet utökades arbetsstyrkan med arbetare
från framförallt norra Sverige, men även från länder som Finland, Grekland och Jugo-

65. Den syn på staden som anläggs i denna rapport är inspirerad utifrån Franzén, M. (2005) Mellan stigma
och karisma. Stureplan, Sergels torg och platsens politik.
66. <http://www.sodertalje.se/sodertalje/omsodertalje/dokument/omradesfakta_2005.pdf> (2005-08-01).
67. För en utförligare utredning om Södertälje stads historia se Nordström m.fl. (1968) vol. 1 och 2 Söder-
tälje stads historia.
68. Nordström m.fl. (1968) vol.2, s.1016.
69. På Södertälje kommuns hemsida namnges och beskrivs några av de största arbetsgivarna i kommunen.
Se <http://www.sodertalje.se/naringslivarbete/default.htm> (2005-06-09).





slavien. Miljonprogrammet, som lanserades av Sveriges regering och skulle åtgärda den
akuta bostadsbristen i de svenska städerna, såg till att tillgången på bostäder bland den
växande arbetskraften var tillfredsställd. Förortsboendet blev till en början en hyllad
verklighet som uppfyllde de moderna kraven på bostadsstandard och livskvalité. Denna
bild ifrågasattes och omformulerades dock relativt tidigt.

Vid mitten av 70-talet bromsades den industriella expansionen och industrijobben
blev sakta färre, med ökning av arbetslösheten bland lågutbildade som följd. 1970-talet
innebar även att arbetskraftsinvandringen avbröts. För Södertäljes del innebar denna
utveckling att de bostäder som byggts under den industriella utbyggnaden blev överflö-
diga. De områden som drabbades värst är de områden som idag ingår i storstadssats-
ningen. Redan i slutet av 70-talet gjordes vissa insatser för att göra Södertälje mer att-
raktivt och locka nya hyresgäster till kommunen. Åtgärder som syftade till upprustning
av de fysiska miljöerna prioriterades.70

Med 90-talets ekonomiska kris fördjupades problemen i Södertälje ytterligare.
Arbetslösheten slog hårdast mot dem med utländsk bakgrund, varav många bodde i
miljonprogramsområdena. Även om problemet med överflödiga lägenheter inte längre
var angeläget så har processer av inflyttning och utflyttning präglat dessa områden och
lett till att de som stannat kvar i områdena är antingen de som stannat kvar på grund av
en stark etnisk gemenskap (i det här fallet vissa assyrier/syrianer) eller de som inte haft
råd och möjlighet att flytta. Den sociala och etniska boendesegregationen var således
ett faktum. Det är en utveckling som inte är specifik för Södertälje och Sverige utan
gemensam för alla europeiska industriländer.

Bostadsområdena
Storstadssatsningen i Södertälje har omfattat fyra bostadsområden: Fornhöjden,
Geneta, Hovsjö och Ronna. Alla dessa områden är miljonprogramsområden som har
uppvisat negativa siffror vad gäller arbetslöshet, inkomst, valdeltagande, socialbidrags-
beroende samt andel grundskoleelever med icke godkända betyg. Områdena präglas
även av hög in- och utflyttning.

 . In- och utflyttning i Fornhöjden, Ronna, Geneta och Hovsjö 2004

Källa: SCB BEFPAK-Befolkningsförändringar NYKO 2004, <www.scb.se> (2005-10-05)

70. Lindström (2004) s. 17.

Folkmängd Inflyttning Utflyttning Flyttningsnetto

Fornhöjden   471 (14 %) 575 (17 %) –104 (–3 %)
Ronna   966 (13 %) 938 (12,5 %) 28 (0,4 %)
Geneta   623 (14 %) 718 (16 %) –95 (–4,7 %)
Hovsjö   718 (14,5 %) 840 (17 %) –122 (–2,5 %)





En annan likhet mellan de fyra områdena är att en hög andel av invånarna i dessa
områden har invandrarbakgrund. Alla fyra har varit objekt för tidigare statliga och
kommunala satsningar, som exempelvis Blommansatsningen, en satsning uppkallad
efter den dåvarande invandrarministern Leif Blomberg, som syftade till att bekämpa
segregationen i områdena. Det finns dock inbördes skillnader i dessa stadsdelars histo-
riska utveckling, karaktär och förutsättningar.

Alla fyra områdena uppfördes på 60-och 70-talen, men består av varierande
bostadsformer. Fornhöjden utgörs uteslutande av flerfamiljshus, Geneta har en blandad
bebyggelse i likhet med Ronna som förutom höghus även består av radhus och villor.
Hovsjöborna bor antingen i flerfamiljshus eller i enplansradhus. Områdena ligger
utspridda vid kommunens yttre gränser. Stadsdelarna Ronna och Geneta gränsar till
varandra och ligger i västra delen av kommunen, medan Hovsjö ligger i den tidigare
kommundelen Tveta, söder om Södertälje centrum, och Fornhöjden är beläget i kom-
munens östra del. I den nationella Storstadsdelegationens årsrapport lyfts närheten till
natur fram i dessa fyra områden som en viktig trivselfaktor.71 De goda kommunikatio-
nerna och förbindelserna med resten av Södertälje, men även med huvudstaden fram-
hävs som fördelaktiga. Det finns vissa svagheter i de fyra områdena som pekas ut i års-
rapporten och som skiljer sig mellan områdena. Fornhöjdens främsta begränsning till
skillnad från de andra tre områdena ligger i att en bostadskarriär inom området blir
omöjlig på grund av den likartade bebyggelseformen, flerfamiljshusen. Föreningslivets
utformning och grad varierar mellan områdena. I beskrivningen av Geneta och Ronna
lyfts föreningslivet fram som mycket levande och under påverkan av den assyriska/syri-
anska kyrkan, den starka etniska koncentrationen av assyrier/syrianer och de assyriska/
syrianska föreningarna. Bristen på föreningsliv i Fornhöjden skildras som ett tillkorta-
kommande. Avsaknaden av allmän service samt ett fungerande centrum är påtaglig i
Fornhöjden och Geneta. Samtidigt som arbetslösheten sjunkit tack vare konjunktur-
uppgången är andelen arbetslösa och bidragsberoende i områdena mycket högre än i
Södertälje som helhet.

Det finns vissa skillnader i både befolkningssammansättning och antalet invånare i
de fyra områdena. Ronna är en stadsdel med invånarantal på 7 478. De övriga område-
nas befolkningsmängd ligger mellan 3 367 och 4 967.72 Medan 40 procent av Södertäl-
jeborna har utländsk bakgrund uppvisar Fornhöjden, Geneta, Hovsjö och Ronna avse-
värt högre siffror när det gäller andelen invånare med utländsk bakgrund. Av Fornhöj-
dens invånare har 57,6 procent utländsk bakgrund, medan Genetas andel ligger på 62,9
procent, Hovsjös på 80,9 procent och Ronnas på 75,7. Södertäljes befolkning består av
närmare 70 olika nationaliteter. De två största grupperna med annan bakgrund än den
svenska utgörs av finländare (14 procent) och assyrier/syrianer (14,6 procent).

71. Storstadsdelegationen (2003) Årsrapport 2003.
72. SCB. BEFPAK-Befolkningsförändringar NYKO 2004, <www.scb.se> (2005-10-05)





1967 var året då de första assyrierna/syrianerna anlände till Södertälje. Sedan dess
har denna grupp växt till att bli den största enklaven av assyrier/syrianer i Västeuropa.
Denna grupp har främst bosatt sig i områdena Geneta, Hovsjö och Ronna,73 medan
gruppen med den finska bakgrunden är den dominerande i Fornhöjden. Södertälje
sammankopplas främst med den assyriska/syrianska befolkningsgruppen; det är dem
man syftar på när man talar om ”invandrare”. De tre förstnämnda bostadsområdena,
Hovsjö, Geneta och Ronna har på grund av den stora koncentrationen assyrier/syrianer
och andra grupper med utländsk härkomst fått stämpeln ”invandrarområden”.

Södertälje är en av de sju kommuner som omfattas av storstadssatsningen. Situatio-
nen i staden skiljer sig på en rad punkter från de övriga kommunerna. Den stora kon-
centrationen assyrier/syrianer i storstadssatsningens bostadsområden gör att arbetet
med satsningen genomförts under delvis andra förutsättningar än i andra kommuner.
De berörda bostadsområdena bebos som vi sett till stor del av assyriska/syrianska
befolkningsgruppen, medan de i Södertälje som helhet utgör en minoritet.

Gemensamt för alla de fyra bostadsområdena är, som det redan nämnts, att de
ingått i tidigare statliga och kommunala satsningar som syftat till att bryta den sociala
och etniska segregationen. Det som skiljer områdena åt i storstadsarbetet är åtgärderna
inom målområdena. I Fornhöjden har man prioriterat skol- och språkutveckling, arbets-
marknadsutveckling samt trygghet och trivsel. I Geneta har man valt att koncentrera
arbetet till målområdena livsmiljö, demokrati och grundskola, medan skol- och språkut-
veckling, arbetsmarknads- och näringslivsutveckling samt social utveckling ligger högst på
Hovsjös prioriteringslista. Ronnas storstadsarbete har framförallt gett företräde åt
områdena språkutveckling, grundskola, föreningsliv och demokratiutveckling.74

Mediebilden
Länstidningen Södertälje är den enda lokala dagstidningen i Södertälje kommun. Tid-
ningen är centerpartistisk och utkommer sex dagar i veckan. Dess totalupplaga är
16 700 exemplar per dag och på tidningens webbsida säger man sig nå över 50 000
läsare varje utgivningsdag.75 Storstadssatsningen har sedan starten flitigt beskrivits och
diskuterats i tidningen som fungerat som en kanal åt olika åsikter inom kommunen.76

Satsningen har presenterats ur olika perspektiv och framställningen av den och situa-
tionen i dess bostadsområden har bidragit till att skapa en bild av denna statliga-kom-

73. Pripp, O. (2001) Företagande i minoritet: om etnicitet, strategier och resurser bland assyrier och syrianer i
Södertälje, s. 42.
74. Södertörns högskola (2001) Lägesrapport: utvärderingen av storstadssatsningen i Södertälje, s. 15–25
(opubl.).
75. <www.lt.se> (2005-07-13).
76. För exempel på Länstidningen Södertäljes aktiva deltagande i den offentliga debatten före storstads-
satsningen se Dahlgren, M. & Lindström, J. (2001) Visionen, ambitionen och praktiken: det storskaliga
bostadsbyggandets konsekvenser: bakgrunden till den nuvarande satsningen.





munala satsning och de av satsningen berörda människorna. De tidningstexter som
behandlat storstadssatsningen lägger huvudsakligen skulden för bostadsområdenas pro-
blem på de boende eller den fysiska miljön. Inte sällan anges den höga andelen invand-
rare och ”stökiga” ungdomar samt den yttre utformningen av områdena som källan till
områdenas problem. Områdena beskrivs som belastade med olika sociala problem och
icke önskvärda att bo i. De som har råd och möjlighet att flytta någon annanstans för-
utsätts göra så.77

En intressant iakttagelse är den mediala rapporteringen och uppmärksamheten
kring den lokala fotbollsklubben Assyriska, AFF. Både i den lokala, nationella och
internationella pressen har denna klubb stått i centrum av uppmärksamheten efter att
ha kommit med i fotbollens högsta division, allsvenskan, sedan februari 2005.78 Trots
Assyriskas toppnotering i fotboll och det folkliga stöd den fått inom och utom Söder-
täljes gränser har denna klubbs framgångar inte avspeglat sig i den kommunala verk-
samheten i staden. Assyriska har inte på något sätt uppmärksammats inom storstads-
satsningen i Södertälje och inga försök har gjorts för att ta upp dessa trådar inom den
övriga kommunala verksamheten.79 En tystnad råder i kommunen och denna tystnad
står som en mur mellan kommunen å ena sidan och fotbollsklubben och dess anhäng-
are å den andra. Torbjörn Andersson menar, efter att ha studerat debatten mellan Assy-
riskas supportrar och andra på Internet, att en utbredd uppfattning inom klubben är att
det inom Södertälje kommun råder en institutionaliserad smygrasism som missgynnar
klubben. Att Assyriska FF fått begränsad förankring i kommunen söks i den svenska
fotbollens historia, de konflikter som präglat relationen mellan klubben och kommu-
nen, den diskriminerande bilden i medierna, men även i den begränsade uppback-
ningen klubben haft från Södertäljeborna.80

77. Polanska, D. (2005) Mediebilden av Storstadssatsningen - en sociologisk studie av diskursen kring Storstads-
satsningen.
78. Se exempelvis det utförliga reportaget om klubben i LT 2005-04-12.
79. Det bör dock tilläggas att Assyriska föreningen har fått kommunala medel till exempelvis knattefot-
boll, men att kommunen inte bidragit med finansiellt stöd till elitfotbollen, i det här fallet Assyriska FF.
80. Andersson, T. (2005).





5. Att sjösätta processen – storstadsarbetets ledning 
och organisering

Syftet med det här kapitlet är att ge en samlad bild av utvecklingsförloppet i Södertälje
med avseende på organisationen och de olika styrformernas betingelser för storstadsar-
betet. Under sommaren 1999 inleddes förhandlingar mellan staten och Södertälje kring
de medel kommunen skulle komma att erbjudas inom ramen för den nya storstadspoli-
tiken som riksdagen klubbat igenom ett år tidigare. Södertälje hade, liksom många
andra kommuner, drabbats hårt av den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Sta-
tistiska uppgifter visade under 1990-talets senare hälft hur skillnaderna ökat mellan
olika bostadsområden. Storstadspengarna togs därför emot med öppna armar av kom-
munen.81 Den stora frågan var dock hur kommunen skulle förankra de tydliga direktiv
som inrymdes i det lokala utvecklingsavtalet med staten. I avtalet ingick det att kom-
munen skulle bidra med en motprestation jämbördig med de medel som staten skjutit
till. I de statliga dokumenten gick det också att läsa hur storstadsarbetet skulle präglas
av ett underifrånperspektiv och långsiktighet samt att arbetet skulle ske utifrån ett pro-
cesstänkande. Detta innebar att politiker, tjänstemän och andra lokala aktörer i Söder-
tälje kommun fick tänka och agera utifrån ett ”nytt” arbetssätt. Det ska dock tilläggas
att det sedan tidigare fanns flera års erfarenhet av arbete med olika kommunala projekt
som syftat till att minska klyftan mellan olika bostadsområden i Södertälje.82 Just dessa
erfarenheter ansågs viktiga när kommunen skulle planera riktlinjerna inför det kom-
mande storstadsarbetet.

Mellan åren 1995 och 1998 pågick integrationssatsningen ”Lyftet” i Södertälje, ett
projekt inom ramen för Blommansatsningen, som bland annat fått kritik för att inte ha
lyssnat till de boendes önskemål när det gällde utvecklingsarbetet i bostadsområdena.
Kritiska röster hävdade att Lyftet var en tjänstemannaprodukt utan någon som helst
förankring hos målgruppen, det vill säga de boende. Med bakgrund av den kritiken
hade Södertälje kommun stora ambitioner att alla skulle få komma till tals i det nya
storstadsarbetet. Under storstadsarbetets första år talade bland annat processledaren i
Ronna/Geneta om ett ”kundperspektiv”, att tjänstemän och politiker skulle ta hänsyn
till de erfarenheterna ”kunden” hade med sig.83 ”Kunden” i det här fallet avser en
boende.

När storstadsarbetet skulle sjösättas hade Södertälje kommun fortfarande kommun-

81. Intervju med samordningsansvarig för storstadsarbetet den 22 april 2005.
82. Södertälje kommun (1999) Erfarenheter av Lyftet.
83. Intervju med den första processledaren för Ronna och Geneta den 24 juli 2001.





delsnämnder som fick det operativa ansvaret att förankra och utveckla processen i
bostadsområdena. Dessa kommundelsnämnder upphörde i samband med en kommu-
nal omorganisering hösten 2000 vilket fick konsekvenser för storstadsarbetet.84 Det
övergripande ansvaret har hela tiden legat på central nivå men innan omorganiseringen
låg det operativa ansvaret på lokal nivå. Det faktum att kommunen genomförde en
omfattande omorganisering av den kommunala verksamheten under hösten 2000 fick
till följd att storstadsarbetet, som just vid den tidpunkten på allvar kommit igång, ”hal-
tade” under senare delen av år 2000 och 2001. En del tjänstemän hävdar till och med
att storstadsarbetet ”haltat” allt sedan dess och att det aldrig slog rot i den kommunala
organisationen.

Fortsättningen av det här kapitlet är indelad i två delar där den första utgör en peri-
odisering av ledning och organisering av storstadsarbetet mellan åren 1999 och 2005.
Den delen är indelad i tre olika perioder med rubriker som tydliggör vad som präglat
varje period. Skälet till detta är att man ska kunna navigera bland de tvära kast som
storstadsarbetets organisation utsatts för i Södertälje. Genom att periodisera går det
också mejsla ut de olika faser som processen befunnit sig i. Att det blev tre perioder
kommer sig av att Södertäljes storstadsarbete under åren 1999 till 2005 har haft tre
olika tjänstemän med övergripande ansvar som får symbolisera respektive period.
Södertäljes storstadsarbete skulle mycket väl ha kunnat delas in i fler än tre perioder
men vi vill ge en samlad bild av organisation och ledarskap. Ljuset har riktats mot de
tre ansvariga och hur de tillsammans med andra berörda tjänstemän styrt processen.
För enkelhetens skull kallas de i det här kapitlet för storstadschefer. Varje period illus-
treras med en figur som beskriver organisationens struktur och beslutsgång från kom-
munfullmäktige via kommunstyrelsen ner till det lokala arbetet på bostadsområdesnivå.
Idén till figurerna kommer från Adolphe Lawsons rapport ”Storstadssatsningen i
Södertälje och Huddinge – en process för demokratiutveckling och förvaltningsförny-
else” där han jämför organisationen för Södertäljes och Huddinges storstadsarbete.85

Genom information från en samordningsansvarig och en utvärderingsansvarig person
för storstadsarbetet i Södertälje har figurerna sedan anpassats till den period de ska
illustrera. I kapitlets andra del kommenteras de tre perioderna och hur Södertälje, både
retoriskt och praktiskt, hanterat storstadsarbetet.

Period 1: Från entusiasm till besvikelse
Under hösten 1999 hölls åtskilliga möten i Södertälje på olika nivåer som behandlade
storstadsarbetet ur olika perspektiv. Kommunstyrelsen, kommundelsnämnderna, inte-
grationsberedningen, demokratiberedningen och de nybildade interimsråden diskute-

84. Intervju med samordningsansvarig för storstadsarbetet den 12 februari 2003.
85. Lawson, A. (2002b) Storstadssatsningen i Södertälje och Huddinge. En process för demokratiutveckling och
förvaltningsförnyelse, s. 45.





rade hur storstadsarbetet skulle utformas. Interimsråden var lokala råd från de fyra
bostadsområdena som under den här tiden bland annat föreslog lämpliga insatser för
respektive område. I alla fyra bostadsområden inrättades en tjänst som kallades för pro-
cessledare (förutom Ronna och Geneta som till en början hade gemensam). Processle-
darna skulle, som titeln anger, leda processen i respektive bostadsområde, och de ansva-
rade för bland annat ansökning av pengar till olika insatser, uppföljning och
samordning. Processledarna fick omgående en betydelsefull roll i storstadsarbetet och
det var också de som tillsammans med närmaste resultatansvarige tjänsteman i kom-
mundelsnämnderna planerade utformningen av storstadsarbetet i bostadsområdena.
När processledarna tillsammans med interimsråden inledningsvis stakade ut det lokala
arbetet i bostadsområdena var begreppen underifrånperspektiv, boendemedverkan och
processtänkande i fokus. Det sistnämnda innebar bland annat att framgångsrika insat-
ser skulle införlivas i ordinarie verksamhet och således fortsätta efter avtalets slut år
2005, men det fanns ingen tydlig strategi om hur detta skulle ske. Det som av de
boende prioriterades i Ronna var kanske inte heller lika självklart i Hovsjö eller Forn-
höjden. Processledaren skulle inte heller på egen hand skapa något nytt utan tanken var
att de lokala aktörerna i form av föreningar och boende skulle komma med förslag till
olika insatser.86 Ett av statens mål med storstadsarbetet var att kommunerna skulle
sätta igång insatser på lokal nivå som sedan skulle införlivas i den ordinarie kommunala
verksamheten. Detta har varit en svår nöt att knäcka inte bara för Södertälje, utan
samtliga sju storstadskommuner har brottats med denna problematik.87 En delrapport i
utvärderingen av storstadsarbetet i Haninge lyfter fram den kommunala organisatio-
nens behandling av satsningar som initieras och leds av en projektorganisation, som
står utanför den ordinarie verksamheten. I fallet Haninge framhävs att den kommunala
organisationen inte är tillräckligt motiverad att införliva insatser som bedrivs av en pro-
jektorganisation. Det viktigaste hindret för införlivning till ordinarie verksamhet sägs
vara problemet med en ny och långsiktig finansieringsform.88

Att jobba med ett tidsbundet projekt men att tänka i termer av process skapade vissa
bekymmer för tjänstemännen i Södertälje. Under intervjuer med processledarna och
andra berörda tjänstemän inom storstadsarbetet år 2000 talades det om en process.
Kommundelsnämnderna i de fyra bostadsområdena tillsammans med processledarna
styrde det lokala arbetet vilket gav utrymme för att prova olika lösningar, och de pro-
cessledare som var med under den här tiden vittnar om ett ”högt i tak”-klimat där olika
förslag ventilerades. Det fanns ett gott samarbetsklimat lokalt som hölls ihop av de
olika kommundelsnämnderna, samtidigt som beslut, förankring och genomförande såg
ut på olika sätt i de tre kommundelsnämnderna som var berörda av storstadsarbetet
under år 2000. Då det operativa arbetet låg ute på kommundelsnämnderna ägnade sig

86. Intervju med processledaren för Ronna och Geneta den 24 juli 2001. 
87. Integrationsverket (2002) s. 5.
88. Hajighasemi, A. (2003).





kommunens centrala ledning inledningsvis åt att följa upp de verksamheter och insatser
som hade beslutats, ändrats utan information eller glidit över i andra projektnamn samt
att avrapportera till staten.89 Initialt fanns det en känsla av att lokala arbetet i områdena
under storstadsarbetets första år levde upp till det så kallade processtänkandet, vilket
skapade förhoppningar om ett långsiktigt förändringsarbete. Det var något som också
den första processledaren för Ronna och Geneta påpekade under en intervju sommaren
2001:

Boende och lokala tjänstemän fick en känsla av att de kunde styra och påverka storstadsarbetet mer än
vad som egentligen var fallet. En orsak kan ha varit att hela storstadsarbetet under det första året mer
eller mindre förlades på kommundelsnämndnivå. Visst fanns det en central ledning med övergripande
ansvar men i praktiken styrdes processen inledningsvis från områdena. Det var i de fyra bostadsområ-
dena som diskussionerna kring processtänkande och underifrånperspektiv fördes. Min uppfattning är
att det inte fördes några ordentliga diskussioner kring hanteringen av processtänkandet centralt under
det första året.90

I figur 3 på nästa sida illustreras hur kommundelsnämnderna och kommundelskonto-
ren spelade en betydelsefull roll lokalt inom storstadsarbetets organisation. Det nära
samarbetet mellan processledarna och kommundelsnämnderna innebar att det i alla
fyra bostadsområdena fanns en konsensus kring storstadsarbetet. I cirkeln samordning
inryms processledarna, de samordningsansvariga och informations- och utvärderings-
ansvariga. Ledningsgruppen bestod bland annat av planeringsdirektören (den första
storstadschefen), som hade det övergripande ansvaret för storstadsarbetet i kommunen,
och representanter från arbetsförmedlingen, landstinget och det lokala bostadsföretaget
Telgebostäder. På kort tid hade många nya aktörer kommit in på storstadsarbetets
”arena”.

89. Intervju med samordningsansvarig för storstadsarbetet den 12 februari 2003. 
90. Intervju med den första processledaren för Ronna och Geneta den 24 juli 2001. 





 . Storstadsarbetets organisation i juni 2000

Källa: Lawson (2002b) s. 45, samt information från samordningsansvarig och utvärderingsansvarig för 
storstadsarbetet i Södertälje.

Omorganisering 
Den 1 oktober 2000 upphörde kommundelsnämnderna och kommundelskontoren och
ersattes av sektorsstyrda facknämnder och fackkontor. Efter den 1 oktober 2000 ham-
nade storstadsarbetets lokala insatser inom de nybildade facknämnderna och fackkon-
toren. Beslutet att avskaffa kommundelsnämnderna grundade sig på en flerårig diskus-
sion inom kommunen, kring den uteblivna decentralistiska effekt som var syftet med
nämnderna när de hade införts i slutet av 1980-talet.91 En del politiker och högre tjäns-
temän var av den åsikten att Södertälje som stad var för liten för kommundelsnämnder.
Däremot fungerade det väl i de perifera kommundelarna som ligger utanför tätorten
Södertälje. Kommundelarna Järna, Enhörna och Hölö-Mörkö har under år 2005 fort-
farande kommundelsnämnder.92 Omorganiseringen innebar också att processledarnas
roll inom storstadsarbetet blev mer diffus. När det fanns kommundelsnämnder hade de
en klar roll, att tillsammans med nämnden och andra lokala tjänstemän leda processen i
bostadsområdena. Nu hamnade de i en slags gråzon mellan bostadsområdena och den
centrala ledningen. Under den här perioden blev processledarna dessutom någon form
av ”medlare” mellan kommunens centrala ledning och olika lokala aktörer från de fyra
bostadsområdena. Det hade uppstått en klyfta mellan kommunens centrala tjänstemän
och en del boenderepresentanter. Under flera intervjutillfällen med processledarna har
det framkommit en viss frustration över situationen som uppstod efter den stora kom-
munala omorganiseringen. De hade en lojalitet både mot sina uppdragsgivare (centralt)

91. Intervju med övergripande ansvarig för storstadsarbetet perioden 1999–juni 2001 (storstadschef num-
mer ett) den 13 februari 2004.
92. Ibid.
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och mot de boende (lokalt) där de sistnämnda hade fått stora förhoppningar om en
reell medverkan i det lokala förändringsarbetet.

Från och med hösten 2000 var det integrationsberedningen, en parlamentariskt till-
satt styrgrupp med representanter från olika politiska partier, som på kommunstyrel-
sens uppdrag följde upp och beredde bland annat ärenden som hade med storstadsarbe-
tet att göra. Kommunledningskontorets tjänstemän hade det övergripande ansvaret.
Förutom storstadschefen ingick i ledningsgruppen för storstadsarbetet kommunala
tjänstemän, representanter från arbetsförmedlingen, landstinget och Telgebostäder
samt även representanter från vissa av de nybildade facknämnderna. Dessutom bildades
under hösten 2000 storstadsgruppen med operativa tjänstemän och handläggare. Det
var också först under hösten 2000 som diskussionerna i stadshuset på allvar började
komma igång kring storstadsarbetet. Tidigare hade den diskussionen mestadels förts
inom kommundelsnämnderna.93 Bildandet av storstadsgruppen var ett försök från stor-
stadschefen, som sedan storstadsarbetet drogs igång år 1999 haft det övergripande
ansvaret, att förankra diskussionen kring processtänkande och underifrånperspektiv
centralt i kommunen. I efterhand har det kommit fram åsikter från en del tjänstemän
som hävdar att den första storstadschefen samt den centrala ledningen bitvis var frånva-
rande under storstadsarbetets första år. De centralt ansvariga tjänstemännen borde ha
varit mer förutseende i fråga om vad som skulle komma att ske efter omorganise-
ringen.94

Våren 2001 hade den dåvarande stadsdirektören planer på att starta en enhet på
kommunledningskontoret där de frågor som ”blivit över” – storstadsarbete, demokrati,
integration, folkhälsa samt internationellt samarbete – kunde samlas när avdelningen
för samhällsutveckling skulle läggas ner.95 Tanken med detta så kallade demokratikansli
stannade vid en tanke. En förklaring som givits var statens ändrade riktlinjer för stor-
stadsarbetet som var mer fokuserade på ett tillväxtperspektiv än ett demokrati- och del-
aktighetsperspektiv. I samråd mellan stadsdirektören, storstadschefen och samordnaren
för storstadsarbetet beslöt man att placera storstads- och integrationsarbetet på
näringslivskontoret med hänvisning till de nya statliga direktiven om tillväxt- och
arbetskraftutveckling.96 Därmed lades kursen om i Södertäljes storstadsarbete.

Turbulens och missnöje
Alla turer fram och tillbaka drabbade interimsråden som inte visste vilka roller eller
befogenheter de hade. Under första hälften av år 2001 började en del rådsmedlemmar
att känna en misstro och besvikelse gentemot kommunens hantering av storstadsarbe-

93. Intervju med samordningsansvarig för storstadsarbetet den 22 april 2005.
94. Ibid. 
95. Intervju med en f.d. tjänsteman med ansvar för utvärdering inom ramen för storstadsarbetet den 25
februari 2003.
96. Ibid.





tet och visade nu öppet sitt missnöje och flera ledande personer inom råden hoppade
till och med av sina uppdrag.97 Det var i samband med detta som processledarna fick
agera ”medlare” för att dämpa den infekterade stämning som rådde bland en del boen-
derepresentanter i framförallt Ronna och Geneta.

I synnerhet Ronna drabbades av avhopp, och den entusiasm och ”nybyggaranda”
som tidigare varit så påtaglig i bostadsområdet var som bortblåst under denna andra
period. Under några av Ronnas interimsrådsmöten våren 2001 var diskussionerna kring
rådens roll och hur kommunen hanterat storstadsarbetet stundtals mycket heta. En
rådsmedlem liknade interimsrådets medlemmar vid ”marionetter”. Det ska dock tilläg-
gas när det gäller den besvikelse och misstro som kom fram att det var några få som
förde talan och var tongivande. Om detta var hela rådets uppfattning går inte att säga.
En del rådsmedlemmar hade förhoppningar om en snabb förändringsprocess i bostads-
områdena. Eller som en representant för Ronnas interimsråd uttryckte det: ”Vi hade
visioner om att förändra över en natt, nu verkar det som om idéerna bromsas på högre
instans.”98

En förklaring till att besvikelsen och misstron hade så starka kopplingar till Ronna
och Geneta kan vara att den processledare som under storstadsarbetets första år hade
ansvar för de två bostadsområdena på ett explicit och handfast sätt utgått från de stat-
liga direktiven om underifrånperspektiv och de boendes delaktighet i uppbyggnadsfa-
sen av storstadsarbetet. Han använde sig av de lokala föreningarna för att bygga upp en
lokal organisation och de fick uppfattningen att de i högre grad var delaktiga i beslutan-
deprocessen än vad som egentligen var fallet.99 Uppbyggnadsfasen av storstadsarbetet i
Ronna och Geneta hade styrts av den första processledaren samtidigt som den centrala
ledningen mer eller mindre varit frånvarande på kommundelsnivå. När processledaren
slutade hösten 2000 och storstadschefens ledarskap började bli mer synligt efter omor-
ganiseringen uppstod det problem i Ronna och Geneta. Å ena sidan fanns det ett spon-
tant och okonventionellt boendeengagemang representerat av boende och medlemmar
från de dåvarande interimsråden, å andra sidan fanns det ett förvaltningsperspektiv
representerat av storstadschef nummer ett samt den centrala ledningen.100

Det stora problemet som uppstod under hösten 2000 och våren 2001 var de olika tolkningarna av
begreppet underifrånperspektiv som var centralt när storstadsarbetet skulle förankras i kommunen. En
del boenderepresentanter, i framförallt Ronna och Geneta, tolkade det mer som ett underifråninitiativ
vilket innebar en uppfattning om att de hade fria händer att styra det lokala arbetet. När de sedan upp-
täckte att så inte vara fallet uppstod en besvikelse och misstro mot kommunens centrala ledning. Från
storstadsarbetets centrala ledning försökte vi inrätta ett slags dialogperspektiv med boenderepresentan-
terna. Samtidigt känns det så här i efterhand som att processledarna skulle ha behövt någon form av

97. Ibid.
98. Möte den 29 maj 2001 med Ronnarådet.
99. Intervju med en f.d. tjänsteman med ansvar för utvärdering inom ramen för storstadsarbetet den 25
februari 2003. 
100. Ibid.





handledning inledningsvis.101

Fornhöjden och Hovsjö hade inte i samma utsträckning liknande problem under den
här perioden utan där var läget mer stabilt än i Ronna och Geneta. Däremot var repre-
sentanter från råden i Fornhöjden och Hovsjö med på de möten som kommunen
anordnande för att diskutera och reda ut den kaotiska situation som uppstått. Kommu-
nen tog under våren/sommaren 2001 initiativ till ett antal nätverksträffar tillsammans
med råden, politiker och tjänstemän för att diskutera gemensamma angelägenheter.
Tanken var att få till en bred dialog om rådens roll och befogenheter, baserad på de
missnöjesyttringar som uppstod i Ronna och Geneta samt på hur det lokala storstads-
arbetet skulle fortsätta.102 Ambitionen var fortfarande att de boende skulle ha ett reellt
inflytande när det gällde det lokala utvecklingsarbetet i bostadsområdena. Problemet
var att storstadsarbetet inte fick någon klar förankring i de nybildade facknämnderna
och fackkontoren samt att det lokala perspektivet ”krympte” i jämförelse med det
utrymme det hade i de tidigare kommundelsnämnderna och kommundelskontoren.
Före omorganiseringen visste de flesta föreningar och boende vem de skulle vända sig
till i området om de ville presentera idéer eller förslag till insatser. Mycket av den tur-
bulens och det missnöje som uppstod efter omorganiseringen går att spåra till den oba-
lans mellan bostadsområdesperspektiv och sektorsperspektiv som allt sedan dess präglat
Södertäljes storstadsarbete.

Under första halvan av år 2001 kom det en hel del bra och genomtänkta idéer och förslag från boende
och olika föreningar men när de inte fick någon förankring i kommunen var det många som gav upp.
Samtidigt hade det efter omorganiseringen kommit in nya tjänstemän i storstadsarbetet som inte varit
med från början till skillnad från boenderepresentanterna i interimsråden vilket skapade en hel del
missförstånd.103

Period 2: Central styrning, kontroll och omstruktureringar 
Under sommaren 2001 tog kommunens näringslivschef över ansvaret för storstadsarbe-
tet (storstadschef nummer två), och det blev ett mer handfast ledarskap samtidigt som
han styrde arbetet mer som ett projekt än den tidigare tanken om storstadsarbetet som
en process. Den andra storstadschefen drog upp fyra huvudlinjer för storstadsarbetet:
”Beslut – genomförande – kvalitetsuppföljning och ekonomisk uppföljning” samt att
synliggöra vem som ansvarade för vad.104 De så kallade huvudlinjerna var dock inte ett
resultat av hans inträde i storstadsarbetet utan baserades på kommunens allmänt veder-
tagna styrdokument ”Mål och budget”. Storstadsarbetet i Södertälje hade allt sedan

101. Intervju med den övergripande ansvariga personen för storstadsarbetet perioden 1999–juni 2001
(storstadschef nummer ett) den 13 februari 2004.
102. Södertälje kommun (2001) Oktoberrapport 2001.
103. Intervju med processledaren för Ronna den 13 maj 2003.
104. Intervju med den övergripande ansvarige för storstadsarbetet perioden augusti 2001–juli 2003 (stor-
stadschef nummer två) den 2 juni 2003.





starten år 1999/2000 ambitionen att följa riktlinjerna nulägesanalys, strategi, förank-
ring, beslut, genomförande och ekonomisk uppföljning. Skillnaden från föregående
period var att den andra storstadschefen från första början hade för avsikt att ”sätta ner
foten” i respektive tjänstemans arbetsuppgift och roll inom storstadsarbetet, vilket ska
ses som ett försök att styra den oreda som uppstått efter omorganiseringen.105

Detsamma gällde interimsråden som nu hade övergått till att bli boenderåd. Deras
roll och befogenheter diskuterades och debatterades flitigt under sommaren 2001, och
besvikelsen och missnöjet mattades av något under senare hälften av 2001. Den andra
storstadschefens huvudprioritering när han tillträdde var just, förutom att tydliggöra
tjänstemännens olika roller, att få bukt på den turbulens och misstro som fanns inom
boenderåden. Det var bland annat mot bakgrund av detta som beslutet fattades att det
skulle genomföras allmänna val till boenderåden våren 2002. Boenderåden var emot
valet och ville hellre bygga vidare och utveckla den befintliga sammansättningen. Idén
om val till boenderåden uppfattades som en kontrast till retoriken om underifrånper-
spektiv och de boendes delaktighet.106

Under den här perioden eftersträvade också storstadschef nummer två en mer cen-
tral styrning och genomförde också en del omstruktureringar i storstadsarbetets organi-
sation. Ett led i dessa omstruktureringar var att inte sammankallade ledningsgruppen
för storstadsarbetet under hösten 2001. Motivet som givits var att det, enligt honom,
räckte med storstadsgruppen som under den här perioden utökades med samordnarna
från respektive ”medverkande” fackkontor, det vill säga utbildningskontoret, kultur-
och fritidskontoret samt social- och arbetsmarknadskontoret. Från och med år 2001
hade en representant från de först interimistiska boenderåden, sedermera, från den 1
juni 2002, de ”folkvalda” boenderåden, suttit med som adjungerad i integrationsbered-
ningen och haft yttranderätt. Även processledarna satt med i integrationsberedningen
under denna tid.

I figur 4 är ledningsgruppen för storstadsarbetet borta, och kommundelsnämnderna
och kommundelskontoren har omvandlats till facknämnder och fackkontor. Boenderå-
den hade under år 2002 en adjungerad representant i integrationsberedningen vilket
innebar att beredningen tillsammans med storstadsgruppen utgjorde en slags ”länk”
mellan det centrala och det lokala perspektivet i storstadsarbetet. I cirkeln samordning
ingick förutom processledare, samordnings-, informations- och utvärderingsansvarig
också samordnare från tre fackkontor: utbildnings-, kultur och fritids- samt social- och
arbetsmarknadskontoret.

105. Ibid.
106. Intervju med samordningsansvarig för storstadsarbetet den 12 februari 2003.
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Källa: Se figur 2.

Central placering av processledarna och temaområden
Ett ytterligare led i centraliseringen av tjänstemännens roll i storstadsarbetet skedde i
januari 2003 när storstadschefen beslutade att samtliga fyra processledarna skulle lämna
sina lokala kontor ute i bostadsområdena och i stället placeras centralt i stadshuset.
Dessutom fick de nu ansvar för olika temaområden inom storstadsarbetet:

Processledaren för Fornhöjden – demokrati
Processledaren för Geneta – utbildning
Processledaren för Hovsjö – arbetsmarknad
Processledaren för Ronna – information

Dessa nya ansvarsuppgifter omfattade alla fyra bostadsområden. Med andra ord ansva-
rade processledaren i Ronna även för frågor som rörde information kring storstadsarbe-
tet i Fornhöjden, Geneta och Hovsjö. Denna omstrukturering var en effekt av de
personalnedskärningar som kommunen tvingades genomföra som i sin tur bottnade i
ett kraftigt underskott i den kommunala budgeten. Bland annat upphörde tjänsten som
kommunens ansvarige för demokrati- och informationsfrågor. Det sågs som ett bakslag
för delaktighets- och underifrånperspektivet vilket stod i fokus under storstadsarbetets
första år. Under senare delen av år 2002 hade alltmer ljus riktats mot målområdena
arbetsmarknad och utbildning.107

Från och med januari 2003 slogs den tidigare demokratiberedningen ihop med inte-
grationsberedningen och blev en beredning som ansvarade för frågor som rörde stor-
stadsarbetet (demokrati- och integrationsberedningen). Dessutom hade den nya bered-
ningen fått policyansvar även för folkhälsa, jämställdhet och barnkonventionen. Samti-
digt upphörde boenderådens representation i beredningen – en anledning var utök-

107. Intervju med samordningsansvarig för storstadsarbetet den 12 februari 2003.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Facknämnder Integrationsberedningen

Fackkontor (insatser)

Kommunledningskontor
Samordning

Politisk nivå

Verkställande nivå

Boenderåd





ningen av policyområden, vilket inte enbart berörde boenderåden från de fyra
stadsdelarna. Även processledarna, som tidigare utgått från beredningen, kallades nu i
likhet med andra tjänstemän bara in till föredragning om sitt ämnesområde om detta
stod på dagordningen.108

Det behövs en mer centraliserad och kontrollerad styrning av storstadsarbetet om det ska bli några
konkreta resultat. Processledarna fick också för stort ansvar i början och deras roll i storstadsarbetet har
varit svår att hantera både för oss i den centrala ledningen och för dem själva. Dessutom tenderar vissa
tjänstemän, men också vissa politiker att se sig själva som integrationens frälsare och det finns en tro att
storstadsarbetet löser allt. Storstadspengarna utgör en ytterst liten del av kommunens totala budget vil-
ket är lätt att glömma bort i all vacker retorik om processtänkande och underifrånperspektiv.109

I maj 2003 slutade de dåvarande processledarna i Hovsjö (tjänstledig ett år) och Forn-
höjden. I Hovsjö övertogs processledarrollen av en person som tidigare varit koordina-
tor för Telgebostäder i Hovsjö med uppgift att utveckla stadsdelen. Han hade med
andra ord haft en roll som påminde om processledarnas fast i Telgebostäders regi.
Denne och den tidigare processledaren hade ett nära samarbete vilket innebar att den
nye processledaren på ett smidigt sätt kunde ta vid där den tidigare slutade.110 I Forn-
höjden blev det ett glapp ett antal veckor innan den nya processledaren kom på plats i
juni 2003.

Den andra storstadschefen slutade också han under sommaren 2003 och storstads-
arbetet hamnade inom stadsdirektörens kansli. Den samordningsansvariga personen
för storstadsarbetet övertog en del av näringslivschefens tidigare uppgifter.

Period 3: Början till slutet
I september 2003 tillträdde tjänsteman nummer tre med övergripande ansvar för stor-
stadsarbetet i Södertälje. Denne tredje storstadschef, som närmast kom från kommu-
nens näringslivssekretariat, upplevde att det saknades ett lokalt perspektiv i storstadsar-
betet när han tog över och en av hans första åtgärder var att åter placera processledarna
ute i bostadsområdena. ”Det är där de behövs, inte på något rum i stadshuset.”111

I augusti 2003 anlitades en projektledare för jämställdhetsfrågor inom ramen för
storstadsarbetet. Hon hade varit anställd i kommunen sedan september 2002 och ham-
nade av administrativa skäl inom storstadsarbetets organisation. Anledningen till att
kommunen inrättade en sådan tjänst var skärpta direktiv om jämställdhet. Hennes
tjänst var finansierad fram till och med december 2004 och hon jobbade inom social-
och arbetsmarknadskontoret med att ”lansera” jämställdhetsperspektivet bland perso-

108. Ibid.
109. Intervju med övergripande ansvarig för storstadsarbetet perioden augusti 2001–juli 2003 (storstads-
chef nummer två) den 2 juni 2003.
110. Intervju med den nytillträdde processledaren i Hovsjö den 2 juni 2003.
111. Intervju med övergripande ansvarig för storstadsarbetet perioden september 2003–2005 (storstads-
chef nummer tre) den 21 april 2005.





nalen.

Från processledare till stadsdelsutvecklare
Under hösten 2003 ändrades processledarnas titel till stadsdelsutvecklare efter initiativ
från den tredje storstadschefen. De skäl som givits var att tjänstetiteln processledare
upplevts som diffus och utan tydlig koppling till stadsdelen. En annan orsak till namn-
bytet var att poängtera att det handlar om utveckling och samarbete snarare än ledar-
skap, därav titeln stadsdelsutvecklare. I denna slutrapport står följaktligen titlarna pro-
cessledare och stadsdelsutvecklare för samma tjänst. Under våren 2004 kom den
tidigare processledaren för Hovsjö tillbaka från sin tjänstledighet vilket innebar att han
är den enda av de fyra nuvarande stadsdelsutvecklarna som varit med sedan starten
1999. Stadsdelsutvecklaren för Geneta var verksam inom storstadsarbetet år 1999 men
inte som processledare.112

I juni 2004 upphörde kommunens ansvar gentemot boenderåden. Till grund för
detta beslut låg framförallt bedömningen att de inte var representativa för befolkningen
i områdena, samt att deras roll hade varit otydlig i relation till såväl den kommunala
förvaltningen som det politiska beslutsfattandet i nämnder och styrelser.113 Motiven till
att kommunens ansvar gentemot råden skulle upphöra liknar i hög grad de som den
andra storstadschefen lyfte fram år 2002 när han beslutade att genomföra val till råden.
Organisationsmässigt innebar detta stora förändringar då mycket av det lokala arbetet
hade sin förankring i råden. I Ronna och Geneta upplöstes råden efter sommaren 2004,
i Hovsjö har några få eldsjälar tappert försökt hålla rådet vid liv men i praktiken har
rådet även där upphört att existera.

”I väntan på vadå?”
I januari 2005 flyttade stadsdelsutvecklarna tillbaka till gemensamma lokaler i centrala
Södertälje. Den huvudsakliga förklaringen till att stadsdelsutvecklarna likt en jojo åter
placerades centralt i kommunen, efter drygt ett år ute i områdena, var att de skulle få en
chans att samla ihop sig inför avslutningen av storstadsarbetet och tillsammans disku-
tera och bolla idéer.114

På Nygatan 20 i centrala Södertälje satt stadsdelsutvecklarna tillsammans i en korri-
dor som tidigare tillhörde kronofogdemyndigheten och de har alla fyra uttryckt ett
missnöje med denna placering, eller som en av dem påpekade: ”De har slängt ut oss och
det känns verkligen bara som att vi sitter här och väntar på att det ska ta slut. Vi väntar
bara på direktiv från centralt håll och man känner sig som ett skolbarn som väntar på
vad fröken ska säga.”

Den ansvarige för storstadsarbetet medgav att stadsdelsutvecklarnas situation var

112. Intervju med processledaren för Geneta den 21 februari 2002.
113. <http://www.sodertalje.se/sodertalje/kommunen/storstad/default.htm> (2005-06-09)
114. Intervju med ansvarig för storstadsarbetet den 21 april 2005.





olycklig och att han som ansvarig har dåligt samvete över att detta ärende inte hanterats
på ett bättre sätt.115

Under 2005 inrymdes storstadsarbetet i det nybildade Gemensamma kontoret vars
huvuduppgift var att stödja hela kommunförvaltningen inom områdena ekonomi, per-
sonal, administration, information samt att stödja den vid samma tidpunkt nyinrättade
ledningsenheten som ersatte det tidigare kommunledningskontoret.

Samtidigt som stadsdelsutvecklarna ”väntade ut tiden” drog ett sidoprojekt igång i
kommunen. Fattigdom och segregation var arbetsnamnet på detta projekt med andra
aktörer involverade än de nuvarande inom storstadsarbetet. Enligt samordningsansva-
rige för storstadsarbetet blåste förändringens vindar i stadshuset och den dåvarande
stadsdirektören efterlyste en annan ordning. Demokrati, integration, jämställdhet,
folkhälsa och barnkonventionen ingår alla inom ett och samma logistikområde, som
sedan maj 2005 leds av en nytillsatt integrations- och demokratistrateg som också sitter
i ledningsenheten (tidigare kommunledningskontoret).116 I figur 4 på nästa sida fram-
går det att kommunledningskontoret försvunnit.

År 2005 har präglats av en ”vad gör vi nu”-känsla hos de flesta aktörer som varit
verksamma inom storstadsarbetet. Ovisshet och frustration var två återkommande ord
under intervjuerna med tjänstemännen. Detta kan kontrasteras med år 2004 som enligt
vår bedömning ändock präglades av ett försök till att förtydliga de olika rollerna i stor-
stadsarbetets organisation. Processledarnas nya titel stadsdelsutvecklare samt att de pla-
cerades ute i områdena igen kan ses som en ambition, om än ej fruktbar, att återupp-
rätta ett lokalt perspektiv som alltmer tynat bort. Sedan januari 2005 har det lokala per-
spektivet inom storstadsarbetets organisation i stort sett varit obefintligt. I samband
med att stadsdelsutvecklarna återigen placerades i centralt belägna lokaler i Södertälje
samt boenderådens upplösning, förutom Fornhöjden, utplånades mer eller mindre det
lokala perspektivet, och en påtaglig uppgivenhet har framkommit hos storstadsarbetets
tjänstemän.

Jämfört med de två föregående perioderna har storstadsarbetets organisation och
styre under den här perioden krympt än mer och i figur 4 är det i praktiken ett fåtal
tjänstemän i cirklarna gemensamma kontoret/storstad och samordning som haft det otack-
samma uppdraget att försöka ro i land storstadsarbetet i Södertälje.

115. Ibid.
116. Intervju med samordningsansvarig för storstadsarbetet den 22 april 2005.
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Slutsatser
Som det framgår av denna genomgång har det varit många turer fram och tillbaka när
det gäller ledningen och organiseringen av storstadsarbetet i Södertälje. Byråkratiska
förändringar, för att inte säga lappkast, inom kommunen har i hög grad påverkat stor-
stadsarbetet. Under ett inledande skede fanns det en känsla av entusiasm inför stor-
stadsarbetet och dess möjligheter i Södertälje som var tydligast inom det lokala arbetet
på kommundelsnivå. Processledarna kom tillsammans med kommundelsnämnderna att
på kort tid upprätta ett fruktbart samverkansklimat. Detta spred sig också till boende,
lokala föreningar, och framförallt i Geneta och Ronna fanns det stora förhoppningar på
storstadsarbetet under den inledande fasen. Begreppet underifrånperspektiv var centralt
och under första delen av år 2000 förefaller det att ha varit många boende som hade en
känsla av att de kunde vara med och påverka. Det var denna känsla av delaktighet som
sedan omkullkastades som en effekt av den stora kommunala omorganiseringen hösten
2000.

Övergången från kommundelsnämnder till facknämnder innebar dessutom stora
personalförändringar. Det samarbete som kommit igång under år 1999/2000 mellan
kommundelsnämndernas tjänstemän, processledarna och de olika föreningarna upp-
hörde mer eller mindre i samband med omorganisationen.117 De flesta tjänstemän som
intervjuats inom ramen för utvärderingen anser att storstadsarbetet tog ett rejält kliv
bakåt i samband med omorganiseringen. Under senare delen av år 2000 och första
halvan av år 2001 var det oklart vem som skulle ansvara och besluta för de olika insat-
serna. De som tidigare haft beslutsrätt när det gällde olika insatser fanns inte kvar inom

117. Intervju med före detta tjänsteman med ansvar för utvärdering inom ramen för storstadsarbetet den
25 februari 2003.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Facknämnder Demokrati- och integrationsberedningen

Fackkontor (insatser) Gemensamma kontoret
Samordning

Politisk nivå

Verkställande nivå

Ledningsenheten Stöd- och servicenivå





storstadsarbetets organisation efter oktober 2000. Detta att en ny förvaltning och såle-
des en ny förvaltningschef, som inte varit med tidigare under processen, fick ansvar
ställde till problem.118

Under intervjuer och samtal med olika tjänstemän och politiker har allt som oftast
omorganiseringens inverkan på storstadsarbetet kommit på tal. Precis när processen
kommit igång ute i bostadsområdena vändes ”allt” upp och ner, och under perioden
oktober 2000 fram till sommaren 2001 rådde stor turbulens och osäkerhet kring stor-
stadsarbetet. Ingen aktör inom storstadsarbetets organisation, vare sig på central eller
på lokal nivå, visste riktigt hur arbetet skulle fortgå. Dessutom ändrades den nationella
storstadspolitikens fokus, och boendemedverkan och underifrånperspektivet tonades
ner till förmån för arbetsmarknads- och utbildningsperspektivet. De flesta aktörer som
varit verksamma inom Södertäljes storstadsarbete är också överens om att det stora
misstaget, med facit i hand, var att dra igång verksamheten innan någon form av orga-
nisatorisk plattform satt sig.

Förutom att vara naiva och lova guld och gröna skogar borde man inledningsvis ha satt sig ner och dis-
kuterat gemensamma strategier, både för kommunen som helhet och för de fyra bostadsområdena.
Som det blev nu fick vi processledare fria händer inledningsvis och arbetet såg ju olika ut i de fyra
områdena. Det var förvisso en medveten strategi att vi skulle forma processen utefter de lokala beho-
ven, inget område är det andra likt men man borde ha arbetat fram någon gemensam grund för samt-
liga aktörer inom storstadsarbetet att utgå ifrån.119

Det fanns brister både från statligt och kommunalt håll när det gällde planeringen av
storstadsarbetet, som mer eller mindre ”kastades” in i kommunen utan några genomgri-
pande diskussioner bland tjänstemän och politiker om vilka förhållningssätt de skulle
rätta sig efter, och de ”nya” begreppen långsiktighet, samverkan, delaktighet, process-
tänkande fick initialt varierande tolkningar.120 Storstadsarbetet i Södertälje fick ingen
riktig grund att stå på utan det har svajat hela tiden, i bland mer, ibland mindre. Det
ska tilläggas att Södertälje kommun inte är ensam om de här problemen. I slutrappor-
ten om storstadsarbetet i Stockholms stad vittnas det om liknande fenomen. Där
beskrivs bland annat hur inledningsfasen i Rågsved präglades av ett ”bråttom”- och
”högt i tak”-klimat. Storstadsarbetet skulle sjösättas fort och många av de nyckelord
som lyfts fram i storstadspropositionen kom att fogas till arbetet i efterhand. Det vikti-
gaste var att komma igång med insatserna och visa att det fanns en uppsjö av idéer och
krafter i det lokala samhället som ville göra något.121 Exemplet Rågsved påminner
mycket om storstadsarbetets första år i Södertälje som präglades av ett ”låt tusen blom-
mor blomma”-perspektiv vars retorik om underifrånperspektiv och processtänkande
utgjorde en slags idealtyp som blev problematisk att förankra i verkligheten.

118. Intervju med processledaren i Geneta den 21 februari 2002.
119. Intervju med stadsdelsutvecklaren för Hovsjö den 14 april 2005.
120. Intervju med samordningsansvarig för storstadsarbetet den 12 februari 2003. 
121. Bunar, N. (2004) Det går bra, men det ser fortsatt dåligt ut. 





När kommunens näringslivschef övertog ansvaret för storstadsarbetet sommaren
2001 var hans första prioritet att försöka få ordning på den organisatoriska röran samt
att reda ut vilka roller och befogenheter de olika tjänstemännen och boenderåden hade
och skulle ha.122 Han efterlyste också ett mer centralt styrt storstadsarbete vilket stod i
kontrast till tidigare arbetssätt som gick ut på att processledarna ansvarade för arbetet i
respektive område. Att storstadschef nummer två efterlyste en mer central styrning till
skillnad från sin föregångare har delvis att göra med omorganiseringen hösten år 2000
som innebar en övergång från bostadsområdesperspektiv till sektoriellt perspektiv. En
annan förklaring som stadsdelsutvecklarna lyft fram under samtal och intervjuer är att
det under storstadsarbetets första år frigjordes krafter i områdena som ingen räknat
med och att man från centralt håll underskattade de boende och deras engagemang
samt förmåga att komma med idéer och förslag till olika insatser. På väldigt kort tid
engagerade sig enskilda och olika föreningar i områdena, och den centrala ledningen
för storstadsarbetet blev nog lite ”tagna på sängen” över det intresse som fanns och de
många goda idéer som boende och olika föreningar bidrog med.123

Det var också näringslivschefen tillsammans med sina närmsta tjänstemän som
beslutade att det skulle genomföras val till boenderåden. Bakgrunden till detta var att
försöka få någon ordning i den kaotiska situation som uppstått under första halvan av
2001. En del rådsmedlemmar hade hoppat av och under sommaren 2001 hölls flera
minst sagt stormiga möten om boenderådens fortsatta arbete. En del representanter
från boenderåden hävdade att det fanns ett maktperspektiv från centralt håll och att
genomförandet av val till boenderåd var ett sätt från ledningens sida att få kontroll över
de krafter som snabbt mobiliserades i områdena under storstadsarbetets första år.
Stadsdelsutvecklarna har under intervjuer varit inne på samma spår:

Att det skulle genomföras val till boenderåd var inget som råden eller de boende bestämde utan det var
den centrala ledningen som ville skapa ordning och reda i områdena efter missnöjesyttringarna år
2001. Det tidigare underifrånperspektivet byttes ut mot ett ovanifrånperspektiv. Vad jag menar är att
man inte alls lyssnade på vad råden tyckte. Den turbulens som uppstått gällde ju främst i Ronna och
Geneta, i Hovsjö hade vi inga problem men ändå drogs vi in i detta med val till boenderåd, trots att alla
i Hovsjö var emot detta. Fornhöjden däremot hade inga val till boenderåd och min enda förklaring som
jag kan se det är att det inte fanns liknande krafter i det området, de flesta representanterna i Fornhöj-
den kom från olika bostadsrättsföreningar samt hyresgästföreningen. Majoriteten av representanterna i
Ronna, Geneta och Hovsjö kom från olika assyrisk/syrianska föreningar. Det kändes som att man från
centralt håll drog alla tre över en och samma kam, trots att de olika assyrisk/syrianska församlingarna
inte hade någon förankring i Hovsjö, vilket var fallet i Ronna och Geneta. Dessutom hade ju Hovsjö
boenderåd sina rötter i det föreningsråd som bildats under tiden för Lyftet. Ett av motiven till att inte
ha val i Fornhöjden var att det fanns ett etablerat samarbete sedan tidigare men det gjorde det ju i Hov-
sjö också.124

Stadsdelsutvecklarna har stundtals riktat kritik mot hur storstadschef nummer två han-

122. Intervju med näringslivschefen med ansvar för storstadsarbetet den 2 juni 2003.
123. Intervju med stadsdelsutvecklaren i Hovsjö den 14 april 2005.
124. Ibid.





terade storstadsarbetet där begreppen långsiktighet och underifrånperspektiv fick ge
vika för de mer konkreta begreppen mål, medel och resultat. Samtidigt tvingades
Södertälje kommun till ekonomiska åtstramningar under denna period, och sommaren
2002 genomfördes en personalreduktion vilket förändrade såväl befattningar som namn
på personer på olika befattningar inom storstadsarbetet.125 Till syvende og sidst handlar
det om pengar. Enligt storstadschef nummer två var det svårt att prata om processtän-
kande och nya, långsiktiga visioner när kommunens kassa ”blödde”. Han ansåg också
att storstadsarbetet fick för stora proportioner hos vissa tjänstemän (jfr. citat sidan –
).126 Storstadschef nummer tre, som kom in i storstadsarbetet i september 2003, var
inne på samma spår och gav dessutom staten en del av skulden till de uppkomna pro-
blemen med storstadsarbetet i Södertälje:

Staten har stjälpt över för mycket ansvar på kommunerna i storstadsarbetet och det här med en kom-
munal motprestation är ju lite naivt. Långt innan den nya storstadspolitiken ens var påtänkt hade
Södertälje kommuns budget uppvisat minusresultat och så har det sedan fortsatt in på 2000-talet.
Sedan tror jag att allt prat om process, långsiktighet och underifrånperspektiv från statens sida har vil-
selett både kommunala politiker och tjänstemän.127

Storstadsarbetets samordningsansvarige var också kritisk till statens roll men riktar
också kritik till sin egen kommuns förhållningssätt till storstadsarbetet:

Det har varit många turer i storstadsarbetet och jag tror att både stat och kommunerna under de här
sex åren inte kunnat hantera vad detta projekt egentligen innebär. Till skillnad från tidigare projekt
som mer handlade om ”pengar till olika åtgärder” hade storstadsarbetet inbakade direktiv och styr-
ningar. Det handlade om ett metodarbete och inget vanligt stöd till kommunerna. Det fanns också i de
statliga dokumenten en tydlig känsla av att nu är det stora förändringar på gång och att detta skulle ske
inom ramen för avtalet. Detta i en tid då kommunerna rest sig på nio efter den stora ekonomiska kri-
sen i början av 1990-talet. I stället för att se storstadsarbetet som början på något större var det många
inom Södertälje kommun som såg det hela som ett projekt med pengar som skulle brännas under en
viss tid.128

Vid en intervju med storstadschef nummer tre våren 2005 liknades Södertäljes stor-
stadsarbete som en ”byggnadshiss på stadshuset”, det vill säga en hiss som går utanpå
och inte inne i huset. En ganska träffande liknelse när det gäller organiseringen av stor-
stadsarbetet i Södertälje.

125. Intervju med samordningsansvarig för storstadsarbetet den 12 februari 2003.
126. Intervju med övergripande ansvarig för storstadsarbetet perioden augusti 2001–juni 2003 (storstads-
chef nummer två) den 2 juni 2003.
127. Intervju med övergripande ansvarig för storstadsarbetet perioden september 2003–2005 (storstads-
chef nummer tre) den 21 april 2005.
128. Intervju med samordningsansvarig för storstadsarbetet den 22 april 2005.





6. Strategier för ökad sysselsättning och jämställdhet

Detta kapitel ska handla om det arbete som utförts inom det lokala målområdet arbets-
marknad, vuxenutbildning och tillväxt i Södertälje kommun under de drygt fem år som
storstadssatsningen pågått. Ett antal övergripande frågeställningar kommer att vara
vägledande för framställningen: 1) Hur stor andel av storstadsmedlen har kommunen
satsat på åtgärder för ökad sysselsättning? 2) Vilka eventuella styrkor och svagheter har
karaktäriserat arbetet? 3) I vilken utsträckning har lyckade insatser och metoder införli-
vats i kommunens ordinarie verksamheter? De övergripande frågeställningarna handlar
med andra ord om hur mycket pengar som satsats, hur resurserna använts samt om
arbetet kommer att efterlämna bestående resultat, i form av nya verksamheter och
metoder.

I storstadspropositionen står att ”alla oavsett kön och ursprung ska ha samma möj-
ligheter att förverkliga sina livsprojekt” och att storstadsarbetet bör utgå från ett jäm-
ställdhetsperspektiv. Propositionen påpekar bland annat att kvinnor i de berörda
bostadsområdena genomgående har lägre förvärvsfrekvens än män, vilket tydliggör att
arbetsmarknaden utgör en betydelsefull arena för frågan om jämställdhet mellan
könen.129 Med regeringens nya handlingsplan för jämställdhetspolitiken förstärks kra-
vet på ett jämställdhetsperspektiv i storstadsarbetet ytterligare, och en tydligare profile-
ring av kvinnosysselsättningen i de lokala utvecklingsavtalen efterlyses.130 Integrations-
verket konstaterar dock i sin slutrapport att jämställdhetsperspektivet generellt varit
relativt frånvarande i de lokala utvecklingsavtalen. Samtidigt konstaterar regeringens
särskilda utredare i sitt slutbetänkande om utvärderingen av storstadsarbetet att få av de
rapporter som producerats lyfter fram jämställdhetsperspektivet. 131

Därför ska detta kapitel särskilt uppmärksamma hur kommunen, inom det aktuella mål-
området, svarat upp mot kravet på ett jämställdhetsperspektiv i storstadsarbetet. Uppmärk-
samheten riktas främst mot tre frågeställningar: 1) Hur har man arbetat med jämställd-
het, vilka åtgärder har vidtagits? 2) Vilka eventuella styrkor och svagheter, hinder och
möjligheter karaktäriserar detta arbete? 3) I vilken utsträckning har resurser och åtgär-
der riktats särskilt till kvinnor och vilken karaktär har dessa insatser haft?

129. Proposition 1997/98:165. Se även Axelsson, C. (2002) Arbetslinjen i storstadsarbetet. En studie av
insatser i Stockholm, Södertälje och Huddinge, s. 29.
130. Regeringens skrivelse 2002/03:140 Jämt och ständigt. Regeringens jämställdhetspolitik med handlings-
plan för mandatperioden, s. 138 ff.
131. SOU (2005:29) s. 130.





Interaktionen mellan kön och etnicitet
Kön har visat sig ha en betydande inverkan på hur människor skiktas på arbetsmarkna-
den – i olika branscher, yrken, positioner och lönenivåer – alternativt sorteras bort från
arbetsmarknaden. Därför anläggs i kapitlets andra hälft ett genus- eller könsmaktsper-
spektiv på det arbete som utförts inom arbetsmarknadsområdet i Södertälje kommun.
Detta innebär att kön betraktas som ett resultat av sociokulturellt formade praktiker
och föreställningar kring manligt och kvinnligt, snarare än medfödda, ”naturliga” egen-
skaper. Ytterligare en central utgångspunkt är att samhället kännetecknas av en asym-
metrisk maktfördelning mellan könen, en så kallad genus- eller könsmaktsordning,
som medför att kvinnor som grupp systematiskt underordnas män som grupp. Enligt
historikern Yvonne Hirdman upprätthålls genus- eller könsmaktsordningen av två
grundläggande principer: åtskillnadens princip och principen om den manliga normens
primat. Den första principen baseras på en föreställning om medfödda skillnader mel-
lan kvinnors och mäns egenskaper och förmågor, som bland annat återspeglas i arbets-
marknadens könsmässiga segregering. Den andra principen innebär att kvinnors kom-
petens och prestationer tenderar att värderas lägre än männens, vilket bland annat visar
sig i löneskillnader mellan könen.132 På samma sätt kan en viss typ av samhällsfrågor,
exempelvis jämställdhet som ofta betraktas som en angelägenhet enbart för kvinnor,
marginaliseras och förpassas till dagordningens bottenskikt.

Eftersom målgruppen för de olika åtgärder som startats inom ramen för storstadsar-
betet till stor del utgörs av invandrare och människor med invandrarbakgrund är det
viktigt att ha relationen mellan kön och etnicitet i åtanke. Dessa kategorier är två olika
men interagerande principer för över- och underordning, vilket innebär att föreställ-
ningar kring kön och etnicitet är intimt förknippade med varandra. Ett centralt tema i
postkolonial teoribildning handlar om hur den etnocentriska bilden av de forna koloni-
erna utgör en viktig komponent i västvärldens identitetsbygge. Med de ”traditionella”
samhällena i tredje världen som motpol och klangbotten konstrueras bilden av västvärl-
den som modern, upplyst, rationell och präglad av individers fria val. När detta synsätt
appliceras på frågan om jämställdhet och relationen mellan könen framställs ”invand-
rarkvinnan” ensidigt som traditionell och förtryckt medan den ”svenska” kvinnan fram-
står som modern, jämställd och frigjord. På så vis förläggs den patriarkala genusord-
ningen till ”de andra” medan jämställdhet definieras som liktydigt med svenskhet.133

Arbetsmarknad: Ett prioriterat målområde
En av avsnittets övergripande frågeställningar handlar om hur stor andel av storstads-

132. Hirdman, Y. (2001) Genus: om det stabilas föränderliga former.
133. de los Reyes, P. (1998) ”Det problematiska systerskapet: om ’svenskhet’ och ’invandrarskap’ inom
svensk genushistorisk forskning”.





medlen som satsats på åtgärder för ökad sysselsättning. I tabellen nedan redovisas stor-
stadsarbetets ekonomiska fördelning fördelad på sju lokala målområden samt tre övriga
utgiftsposter.

 . Storstadssatsningens ekonomiska fördelning per målområde i procent och 
tusen kronor 1999–2005134

Som framgår av tabellen har målområdet arbetsmarknad, vuxenutbildning och tillväxt
förbrukat 31 procent av de totala storstadsmedlen. Näst efter insatser i förskola, grund-
skola och gymnasium, som sammanlagt förbrukat 35 procent av medlen, är detta det
målområde som prioriterats främst. Av detta kan vi dra slutsatsen att sysselsättning
varit en högprioriterad fråga inom storstadsarbetet i Södertälje kommun. Organisato-
riskt tillhörde samtliga insatser inom det målområdet social- och arbetsmarknads-
nämnden och dess förvaltningskontor. På social- och arbetsmarknadskontoret fanns en
samordnare och en styrgrupp med representanter från kommunen, arbetsförmedlingen
och försäkringskassan, som gemensamt ansvarade för att samordna och följa upp de
insatser som finansieras med storstadsmedel.

Språk och praktik som strategi
Under de drygt fem år som storstadsarbetet pågått i Södertälje har totalt tjugosju
arbetsmarknadsinsatser startats, varav tjugotvå hade avslutats eller fasats in i kommu-
nens ordinarie verksamheter hösten 2005. Vilken typ av insatser har man då valt att
satsa på – eller annorlunda uttryckt – vilken strategi för att avhjälpa problemet med

134. Södertälje kommun, Gemensamma kontoret (odaterat). Storstadssatsningens ekonomiska fördelning per
målområde 1999–2005. Uppgifterna har sammanställts av samordnaren för storstadsarbetet i Södertälje
kommun. Målområde 1 motsvarar de nationella målområdena sysselsättning, sänkt socialbidragsberoende
och vuxenutbildning, som de formuleras i storstadspropositionen. Målområdena 2 till 4 motsvaras av de
nationella målområdena språkutveckling och grundskolan (Propositionen 1997/98:165). Det bör påpekas
att Södertälje kommun under årens gång använt sig av olika målområdesindelningar vid olika tillfällen.

Målområde Tkr %
1. Arbetsmarknad, vuxenutbildning och tillväxt 54 500 31
2. Språkutveckling – försk., grundsk., gymn. 27 700 15
3. Kompletterande förskola 20 000 11
4. Utbildning – försk., grundsk., gymn. 16 900 9
5. Folkhälsa 7 200 4
6. Trygghet och trivsel – Kultur och fritid 12 1h29 7
7. Demokrati och delaktighet 11 000 6
Utvärdering 8 559 5
Information 1 500 1
Processledning och administration 20 400 11
Totalt 179 888 100





arbetslöshet har kommunen tillämpat?
För att besvara denna fråga krävs att vi kan sortera insatserna i olika kategorier med

olika karaktäristika. En första grov sortering skiljer mellan insatser som vänder sig till
individer som står långt från arbetsmarknaden och insatser som vänder sig till individer
som står på tröskeln till arbete. Till den förstnämnda kategorin hör insatser av arbetsför-
beredande karaktär, så som svenskstudier, praktik eller arbetsträning, där egen försörj-
ning betraktas som ett långsiktigt mål som förväntas förverkligas först längre fram i
processen. Till den andra kategorin hör i stället insatser med en direkt koppling till
arbetsmarknaden, som lokalt företagande eller matchning av arbetssökandens kompe-
tens och arbetsgivarnas arbetskraftsbehov.135 Merparten av insatserna i Södertälje kom-
mun kan placeras inom den förstnämnda kategorin och har alltså vänt sig till männis-
kor som har en relativt lång väg att gå till egen försörjning.

Men detta säger egentligen inte så mycket om hur man arbetat för att hjälpa dessa
människor ut i arbete. För detta krävs en kategorisering som i stället för målgrupp
baseras på metoder. Vid en översikt av arbetsmarknadsområdet i Södertälje kommun
går det att urskilja (minst) fem olika typer av metoder. En metod går huvudsakligen ut
på att erbjuda deltagarna någon typ av studier eller praktik, eller en kombination av
båda. En annan metod handlar om att matcha den arbetssökandes kompetens med
arbetsgivarnas arbetskraftsbehov medan en tredje innefattar företagsrådgivning och
företagsutveckling. En fjärde metod består av validering och dokumentation av kompe-
tens och en femte av insatser som syftar till att samordna olika myndigheters arbete,
ofta kring individer med en komplex problematik och många myndighetskontakter.136

Medan cirka sjutton av tjugosju insatser kan hänföras till kategorin studier/praktik
handlar fyra insatser om utökad myndighetssamordning, två om företagsrådgivning, en
om validering och en om matchning. Den dominerande strategin i Södertälje kommun
har med andra ord varit att satsa på en kombination av studier och praktik, varav det
absoluta flertalet insatser handlat om svenskstudier. 137

Av detta följer två viktiga frågor. Varför har Södertälje kommun valt just denna stra-
tegi? Vilken analys av de socioekonomiska och demografiska förhållandena i kommu-
nen och de berörda bostadsområdena ligger bakom detta val? Ett utmärkande drag för
Södertälje är befolkningens genomsnittligt låga utbildningsnivå som placerar kommu-
nen på en av de lägsta nivåerna i hela Stockholmsregionen.138 Ett annat utmärkande
drag är den stora koncentrationen av assyrier/syrianer, med en betydande andel egna
företagare.139 Ytterligare en viktig omständighet är att kommunen på senare år tagit

135. Axelsson, C. (2002) s. 40. I detta sammanhang bör tillägas att kategoriseringen är idealtypisk och att
vissa insatser följdaktligen skulle kunna hänföras till båda kategorierna. 
136. Även denna kategorisering av metoder är idealtypisk samtidigt som det också är fullt möjligt att iden-
tifiera flera metoder eller göra en helt annan typ av kategorisering.
137. Lindholm, T. (2005a) Att bygga på ostadig grund. En studie av målområdet Arbetsmarknad, vuxenutbild-
ning och tillväxt i Södertälje kommun, s. 21f.
138. Hajighasemi, A. (2005) Att bryta den beständiga segregationen. Fallet Södertälje, s. 50.





emot ett stort antal nyanlända flyktingar och invandrare. Mot denna, förvisso grovt
skisserade, bakgrund kunde man förvänta sig att insatserna skulle riktas mot svenskstu-
dier för invandrare, men även mot företagsrådgivning/företagsutveckling och att höja
befolkningens generella utbildningsnivå. Faktum är dock att insatser av de två senare
typerna varit mycket få.140 En anledning till att man inte satsat mer på företagande kan
vara kommunens företagsstruktur, som enligt flera kommunala tjänstemän karaktärise-
ras av en överetablering av småföretag inom servicesektorn, som exempelvis restau-
ranger, caféer och frisörsalonger. Frågan om varför man inte satsat mer på annan vux-
enutbildning än svenskstudier kvarstår däremot. En rimlig slutsats är att strategins rela-
tiva ensidighet bottnar i en bristfällig lägesanalys där kommunens socioekonomiska och
demografiska förhållanden inte beaktats.

Underifrånperspektiv och samverkan
I riktlinjerna för storstadsarbetet framhålls underifrånperspektiv och samverkan som
två grundläggande förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete.141 I vilken
utsträckning har arbetet inom arbetsmarknadsområdet i Södertälje kommun präglats av
ett underifrånperspektiv? Av totalt tjugosju insatser har åtta varit områdesbaserade, vil-
ket innebär att de varit lokaliserade i något av de fyra storstadsområdena och främst
vänt sig till områdets egna invånare.142 Samtliga av dessa insatser startades under den
period då de dåvarande stadsdelsnämnderna hade det operativa ansvaret för storstads-
arbetet. Organisationen med stadsdelsnämnder innebar enligt kommunens fyra stads-
delsutvecklare en närhet mellan boende och beslutsfattare, som gynnade ett underifrån-
perspektiv inom samtliga målområden. Särskilt i Ronna var underifrånperspektivet
inledningsvis relativt starkt, eftersom alla åtgärder i stadsdelen måste godkännas av det
så kallade Ronna boenderåd .143

Den stora omorganisationen i oktober 2000, då stadsdelsnämnderna ersattes med
centrala facknämnder och fackkontor, innebar dock försämrade förutsättningar för att
arbeta med ett områdes- och underifrånperspektiv.144 Efter år 2000 startades heller
inga områdesbaserade arbetsmarknadsinsatser och från och med 2004 var samtliga
pågående insatser inom målområdet kommunövergripande.145 Detta innebär att insat-
serna är centralt lokaliserade och rekryterar deltagare från hela kommunen, vilket givet-

139. Pripp, O. (2001) s. 43.
140. Ljungar, E. (2003) Entreprenörskap eller levebröd? Om företagsrådgivning inom Storstadssatsningen i
Stockholmsregionen. 
141. Proposition 1997/98:165 och Storstadsdelegationen (2002) Storstad och framtid – storstadsarbetet
1999–2002. 
142. Holmdahl, J. (2003) Arbetsmarknadsinsatser i Södertäljes storstadsarbete. En studie av tre insatser inom
målområdet Arbetsmarknad, vuxenutbildning och tillväxt, s. 17.
143. Karlsson, A. (2003) Boenderåden i Södertälje kommun – idag och i framtiden, s. 20.
144. Lindström, J. (2004) s. 29 ff.
145. Holmdahl, J. (2003) s. 61 och Lindholm, T. (2005) s. 19.





vis inte utesluter att personalen är lyhörd för deltagarnas behov och önskemål. Däremot
har kommunens invånare inte längre någon möjlighet att påverka vilken typ av insatser
som startas.

Även om centraliseringen av arbetet inom arbetsmarknadsområdet inneburit vissa
inskränkningar av invånarnas möjlighet till inflytande finns också mycket som talar för
att arbetet bedrivs kommunövergripande. Ett argument är att befolkningsunderlaget i
de fyra storstadsområdena är allt för begränsat för ett effektivt resursutnyttjande.146 Ett
annat argument går ut på att områdena erbjuder få arbetstillfällen och praktikplatser.
Samtidigt kan man fråga sig om underifrånperspektivet alltid, i alla sammanhang, bör
tolkas som att de boende i den berörda kommunen eller stadsdelen måste initiera och
vara med och besluta om vilka insatser som startas? I en utvärderingsrapport om stor-
stadsarbetet i Stockholm argumenterar sociologen Nihad Bunar för att underifrånper-
spektivet bör ges olika innebörd och tyngd beroende på målområde. Vissa insatser,
exempelvis sådant som rör bostadsområdenas fysiska miljö, måste av demokratiska,
praktiska och legitimitetsskäl helt byggas upp och genomföras i samverkan med de
boende, medan andra insatser bör bygga på expertkunskap. I dagens moderna samhälle
är det en vardaglig företeelse att vi förlitar oss på andras expertis, argumenterar Bunar
och ger ett exempel från skolans värld:

Varje dag skickar vi våra barn till skolan och litar på att lärarna vet hur de ska undervisa. Men när vi ska
ha ett projekt som syftar till att underlätta inlärning av svenska för nyanlända flyktingbarn […] då vill
vi att inte bara föräldrarna, som kanske själva inte behärskar språket, utan även ”de boende” ska vara
delaktiga, annars är det ett (åtminstone partiellt) misslyckande.147

I likhet med språkundervisning är även sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor ett
område där ”de boende” inte självklart besitter störst kompetens. Denna expertkunskap
finns i stället hos professionella tjänstemän i kommunala och statliga organisationer,
framförallt arbetsförmedlingen. Därmed inte sagt att underifrånperspektivet är ovik-
tigt. Tvärtom är det av största vikt att tjänstemännen är lyhörda för insatsdeltagarnas
behov och önskemål. Däremot ser vi det inte som en absolut nödvändighet att kommu-
nens eller bostadsområdenas invånare initierar och är med och beslutar om vilka insat-
ser som ska startas inom arbetsmarknadsområdet. Huruvida deltagarna i kommunens
arbetsmarknadsinsatser generellt har möjlighet att påverka verksamheternas utform-
ning är svårt att säga. I en utvärdering av tre arbetsmarknadsinsatser från 2003 konsta-
teras dock att deltagarnas inflytande var relativt begränsat, bland annat eftersom perso-
nalen på grund av resursmässiga begränsningar hade få möjligheter att tillmötesgå
deras önskemål. 148

Ytterligare en viktig frågeställning är hur och i vilken mån kommunen samverkat

146. Holmdahl, J. (2003) s. 17.
147. Bunar, N. (2003) ”Det händer saker” – kunskapsutvecklande, utvärderingsmässiga och teoretiska perspektiv
på storstadsarbetet i Rågsved och Skärholmen, s. 69 f.
148. Holmdahl, J. (2003) s. 38 ff.





med andra centrala aktörer på arbetsmarknadsområdet, så som arbetsförmedlingen,
försäkringskassan och näringslivet? I flertalet av de kommuner och stadsdelar som
ingått i storstadssatsningen har det funnits så kallade ”flaggskepp”, det vill säga relativt
storskaliga satsningar dit en stor andel av resurserna har koncentrerats. Många av dessa
flaggskepp har varit samverkansprojekt där kommunen samverkat med andra aktörer.
Några exempel på relativt framgångsrika samverkansprojekt är AUC i Malmö, Mobili-
seringen och Kompetensen i Rågsved, Stockholm Matchning i Kista och Lunda Nova i
Spånga/Tensta.149 I Södertälje kommun har arbetsmarknadsområdet i stället karaktäri-
serats av ett stort antal småskaliga kommunala projekt. Även om samverkan förekom-
mit har den under större delen av storstadssatsningen främst varit begränsad till infor-
mationsutbyte och remittering av ärenden. Endast i ett fåtal projekt har parterna sam-
verkat i en gemensam insats där man tillsammans bidragit med ekonomiska och perso-
nella resurser. En möjlig förklaring ligger i storstadssatsningens inledande fokusering
på enskilda bostadsområden och den dåvarande organisationen med kommundels-
nämnder, vilket kan ha försvårat samverkan på kommunövergripande nivå.150 I linje
med detta argument bör omorganisationen 2000 och det kompletterande erbjudandet,
som i stället för det områdesnära arbetet med exempelvis trygghet och trivsel prioriterar
skola, tillväxt och arbetsmarknad, dock ha underlättat samverkan.151

Som framgått har kommunens insatser inom arbetsmarknadsområdet främst riktats
till människor som står relativt långt från arbetsmarknaden och har därmed varit förbe-
redande till sin karaktär. Men för att människor inte ska riskera att fastna i ett ”ständigt
förberedande” är det viktigt att de förberedande insatserna länkas till insatser med en
mer direkt koppling till arbetsmarknaden. Denna typ av insatser, där arbetssökandes
kompetens matchas mot arbetsmarknadens behov av arbetskraft, är arbetsförmedling-
ens främsta uppgift. Många gånger uppstår dock ett glapp mellan myndigheternas
åtgärder. Arbetsförmedlingens anspråk på att bedöma vem som är anställningsbar med-
för ofta att arbetslösa socialbidragstagare inte får tillgång till AMS hela programutbud.
Detta innebär att de kommunala åtgärderna blir en parallell instans för de människor
som står långt från arbetsmarknaden, utan tillgång till arbetsförmedlingens verktyg.152

För att skapa en sammanhållen kedja av insatser, där olika typer av åtgärder länkas till
varandra, krävs därför en nära samverkan mellan kommun och arbetsförmedling. I en

149. Axelsson, C. (2004) Vem ansvarar för vad? En studie av tillväxtperspektivet i storstadsarbetet med fokus
på Husby och Rågsved, s. 74 ff. Bunar, N. (2003) s. 123 f. Bevelander, P. m.fl. (2004) Variationer på framtids-
melodi. Storstadssatsningen i Malmö. Utvärdering av lokala arbets- och utvecklingscentra. Ljungar, E. (2004) s.
39 ff.
150. Intervju med utredare/analytiker på social- och arbetsmarknadskontoret i Södertälje kommun den 10
augusti 2005.
151. Storstadsdelegationen (2001) Storstadsdelegationens kompletterande erbjudande inom ramen för de lokala
utvecklingsavtalen. Våren 2001 erbjöds de sju storstadskommunerna att sluta avtal om kompletterande
medel. Enligt de nya riktlinjerna skulle dessa medel satsas på åtgärder inom områdena sysselsättning och
tillväxt samt förskola, grundskola och gymnasium.
152. Axelsson, C. (2004) s. 67.





studie av tillväxtperspektivet inom storstadsarbetet i Stockholm konstaterar sociologen
Christina Axelsson att det sysselsättningspolitiska området är ett överlappande ansvars-
område där stat och kommun har ett gemensamt ansvar. Men denna överlappning
innebär också en gränsdragningsproblematik och en oklar roll- och ansvarsfördelning,
vilket kan skapa problem i samverkan .153 Därför menar Axelsson att statliga och kom-
munala organisationers respektive ansvar inom sysselsättningsområdet måste preciseras,
så att kommunala kompetenshöjande åtgärder kan ”dockas” till arbetsförmedlingens
utbud.154

Resonemanget ovan, liksom exemplen på framgångsrika insatser i andra storstads-
kommuner, pekar mot att en nära samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och
andra aktörer på området sannolikt medför kraftfullare insatser och ett effektivare
resursutnyttjande än om resurserna sprids i ett flertal, relativt småskaliga kommunala
projekt.

Metodutveckling och resultat
I storstadspropositionen understryks även att storstadsarbetet bör vara inriktat mot att
utveckla nya metoder som efter satsningens slut kan införlivas i de ordinarie kommu-
nala verksamheterna.155 Även om bilden av det arbete som bedrivits inom arbetsmark-
nadsområdet inte är entydig finns en tendens att storstadsmedel använts för att för-
stärka en redan befintlig kommunal verksamhet, snarare än till att pröva och utveckla
nya metoder.156 Så här kommenterade storstadssatsningens kommunsamordnare arbe-
tet inom arbetsmarknadsområdet 2004:

Flertalet av de insatser som pågår nu är enbart kejsarens nya kläder. Man har bytt namn på sånt som
egentligen är delar av den ordinarie verksamheten, ibland visserligen bara en mycket liten del, eller sånt
som har funnits tidigare […] Utbildning, praktik och individuella handlingsplaner har funnits sedan
tio år tillbaka, det där kan vi redan. Mycket är gammal skåpmat helt enkelt.157

Att storstadsmedel används för att kompensera för brister i de ordinarie verksamhe-
terna kan främst förklaras med att Södertälje kommun länge kämpat med ett under-
skott i den kommunala budgeten, som tvingat fram nedskärningar i många verksamhe-
ter. En av resultatområdescheferna på social- och arbetsmarknadskontoret menar
dessutom att både kommunpolitiker och kontorsledning uppmanat till att använda
storstadsmedlen delvis på detta sätt.158 Samtidigt bör det påpekas att det finns en
inbyggd motsägelsefullhet i den politik som förs på det nationella planet. Å ena sidan
tillförs kommunerna extra medel för metodutvecklande verksamhet och å andra sidan

153. Ibid., s. 14–23.
154. Ibid., s. 89.
155. Proposition 1997/98:165.
156. Lindholm, T. (2005a) s. 35f.
157. Ibid., s. 37.
158. Ibid., s. 39.





leder statens krav på budgetbalans många gånger till nedskärningar i de ordinarie kom-
munala verksamheterna. Detta bäddar i sin tur för en situation där de extra statliga
medlen används för att fylla resursmässiga ”hål” i den kommunala budgeten.

Men arbetet inom arbetsmarknadsområdet uppvisar också flera exempel på metod-
utveckling. Insatsen Klivet vänder sig till arbetslösa ungdomar med ett paket av åtgär-
der, som praktik, kärnämnesstudier, jobbsökarverkstad, motivations- och orienterings-
kurser, datakunskap och lärlingsplatser. Därtill har man utvecklat en metod med men-
torskap och särskilda ”ungdomscoacher” som kan följa upp och stötta varje ungdom på
ett sätt som de vanliga ungdomshandläggarna inte har möjlighet att göra. Samtidigt
har projektet inlett ett samarbete med gymnasieskolans individuella program, så att
elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisningen på programmet får möjlighet
att studera kärnämnen i Klivets regi. Från starten i oktober 2003 till augusti 2005 har
totalt 580 deltagare varit inskrivna i Klivet, varav 41 procent (238 deltagare) gått vidare
till egen försörjning.159 Att siffran inte är högre beror sannolikt på att insatsen länge
haft problem med en relativt hög frånvaro bland deltagarna. En möjlig förklaring till
detta kan vara att många deltagare har en social och psykologisk problematik som verk-
samheten inte är avsedd för och inte kan erbjuda rätt sorts stöd och behandling för.

Insatsen Sfi/Sas med yrkesintroduktion är en intressant vidareutveckling av tidigare
insatser på komvux i Södertälje. Först startades tre insatser kallade Bryggorna till arbets-
livet, en för män och två för kvinnor, som vänder sig till lågutbildade invandrare med en
kombination av studier och praktik. Därefter startades Bryggan till barnomsorgen, där
studier och praktik även kombinerades med yrkessvenska och yrkesteori. Sfi/Sas med
yrkesintroduktion innebär att idén med yrkesinriktade svenskstudier vidareutvecklas
ytterligare, genom att fyra nya yrkesspår med inriktning mot så kallade bristyrken star-
tats (barnomsorg, vård och omsorg, fastighetsskötsel, lokalvård och restaurang och
storhushåll). Till skillnad från tidigare bedrivs undervisningen i yrkessvenska och
yrkesteori på flera av yrkesspåren i samband med praktiken, i stället för i klassrummen
på komvux. Genom en överenskommelse med omvårdnadsprogrammet på komvux i
Södertälje och utbildningsföretaget Culinar, som driver en grundkurs inom restaurang
och storhushåll, ges de deltagare som önskar studera vidare inom sin yrkesinriktning
förtur till respektive utbildning. På så vis skapas en länk mellan en arbetsförberedande
insats och nästa steg i utbildningskedjan.

Tidigare studier och utvärderingar visar dessutom att yrkesinriktade studier kan
bidra till en ökad motivation och inlärningstakt hos de studerande, särskilt om utsik-
terna att få arbete i framtiden bedöms som goda.160 Av de deltagare på barnomsorgs
respektive vård- och omsorgsspåret som tillfrågats var flertalet mycket nöjda med

159. Uppgifterna har inhämtats från Klivets projektledare i oktober 2005.
160. Oskarsson, A. (2002) Projekt för utländska läkare – främjandet av etnisk mångfald i arbetslivet. Lind-
holm, T. (2003) Utvärdering av Sfa-vård – delrapport nr 2. Lindholm, T. (2004) Utvärdering av Sfa-vård.
Slutrapport.





utbildningen. Positiva aspekter som betonades var lärarnas kompetens, det intressanta
och användbara innehållet i yrkesteorin samt möjligheten att kombinera de teoretiska
studierna med praktik. Särskilt deltagarna på vård- och omsorgsspåret, av vilka flera
redan arbetade extra inom vården, hade goda förhoppningar om att lyckas få hel- eller
deltidsarbete efter utbildningens slut. Deltagarna på barnomsorgsspåret var däremot
inte lika positiva, eftersom man på senare tid skurit ner kraftigt på barnskötartjänster
inom barnomsorgen.161 Av de uppgifter som projektledaren för Sfi/Sas med yrkesintro-
duktion lämnat framgår att cirka 46 procent av de deltagare som studerat på barnom-
sorgsspåret hade gått vidare till arbete eller fortsatta studier hösten 2005. Motsvarande
siffra för inriktningarna vård och omsorg, fastighetsskötsel samt restaurang och stor-
hushåll var cirka 54 respektive 57 och 100 procent. Tilläggas bör dock att arbete i detta
fall avser någon form av vikariat eller timanställning och att antalet deltagare på de
olika kurserna har varit relativt litet. För lokalvårdsspåret som endast haft en deltagare
saknas uppgifter. 162

Kursändring: Ett flaggskepp seglar upp
Arbetsmarknadsområdet i Södertälje kommun har under större delen av storstadssats-
ningen präglats av en bristande samverkan mellan kommunen och andra centrala aktö-
rer på området. Men hösten 2004 var tiden mogen för en kursändring. I oktober
samma år startades, på initiativ från den så kallade RUT-gruppen, en ny insats kallad
Slussen till arbete.163 I projektet samverkar arbetsförmedlingen, Af-Rehab, försäkrings-
kassan, landstingets psykiatri- och primärvård samt enheten för försörjningsstöd och
Arbetsmarknadscentrum i Södertälje kommun, genom att bidra med såväl personal
som ekonomiska medel. Verksamheten är lokaliserad till Arbetsmarknadscentrum där
samtliga personalkategorier arbetar tillsammans i gemensamma lokaler, med en pro-
jektledare från arbetsförmedlingen. Kopplad till projektet finns även en styrgrupp med
representanter från de berörda myndigheterna. Genom en nära myndighetssamverkan
vill man få en helhetssyn på individen, vilket i kombination med myndigheternas sam-
lade resurser och åtgärder antas leda till kraftfullare insatser och en förkortad väg till
egen försörjning. Slussen till arbete är en stor satsning, både i termer av ekonomiska
medel och till antalet projektdeltagare och inblandade samverkansparter, vilket gör det

161. Lindholm, T. (2005a) s. 74.
162. På restaurangspåret har sammanlagt 16 personer varit inskrivna, varav samtliga gått vidare till arbete
eller studier. På vård-, barnomsorgs- och fastighetsskötarspåren var andelarna 14 av 26, 18 av 39 och 8 av
14. Särskilt på restaurangspåret och vårdspåret hade flera deltagare gått vidare till arbete eller studier inom
respektive yrkesinriktning. På barnomsorgsspåret hade 16 personer däremot gått vidare till andra studier,
sannolikt fortsatta svenskstudier eller studier för grundskole- eller gymnasiekompetens. Uppgifterna har
lämnats av projektledaren för insatsen Sfi/Sas med yrkesintroduktion i september 2005. Insatsen är förlagd
till verksamheten på komvux i Södertälje kommun.
163. RUT-gruppen (Rehabiliterar och Utreder Tillsammans) består av representanter från försäkringskas-
san, arbetsförmedlingen, landstinget och Södertälje kommun.





befogat att säga att Södertälje i och med detta fått sitt första riktiga ”flaggskepp”.
I projektet erbjuds deltagarna aktiviteter av olika slag: praktik, datakurser, CV-kur-

ser, studie- och yrkesvägledning, kompetensinventering, seminarier, studiebesök,
jobbsökarverkstad, motivationsgrupper samt tillgång till arbetsterapeut och arbetspsy-
kolog. Utöver detta har deltagarna också tillgång till åtgärder ur arbetsförmedlingens
ordinarie programutbud. Den metodutvecklande aspekten av arbetet består bland annat
i det nära samarbete som utvecklats mellan de fyra samverkande myndigheterna, vilket
möjliggör ett brett utbud av insatser och mer eller mindre skräddarsydda lösningar. Till
skillnad från tidigare samverkansprojekt i Södertälje, där intentionerna och retoriken
om samverkan på ledningsnivå inte nått den operativa nivån, tycks samarbetet fungera
relativt väl både på lednings- och handläggarnivå.164 Ytterligare en metodutvecklande
aspekt ligger i det ”coachande” och gruppdynamiska arbetssättet, där personalen strävar
efter att lämna över både ansvar och ”makt” till deltagarna själva och erbjuda forum där
de kan stötta varandra. 165 I oktober 2005 då verksamheten varit igång i ett år hade
totalt 252 deltagare remitterats till projektet, varav 48 personer av olika anledningar
hade återremitterats eller remitterats vidare till annan åtgärd. Av de 204 återstående
deltagarna hade 46 procent gått vidare till arbete eller studier, vilket får bedömas som
ett relativt gott resultat.166

I det stora flaggskeppets kölvatten seglade även ett annat, mindre samverkanspro-
jekt fram under hösten 2004, kallat Tidig behandling och rehabilitering i samverkan.
Även detta projekt har sin upprinnelse i RUT-gruppen och är ett samverkansprojekt
mellan landstingets psykiatri- och primärvård, försäkringskassan och kommunens indi-
vid- och familjeomsorg. Projektets övergripande syfte är att förebygga långvariga sjuk-
skrivningar och undvika rundgångsärenden mellan olika myndigheter. Genom att
behandlare (psykologer/kuratorer) med kognitiv inriktning arbetar på fyra av kommu-
nens vårdcentraler hoppas man kunna åtgärda problem i ett tidigt skede och fånga upp
människor som annars riskerar att stå utan adekvat vård.167 Samtidigt finns även två
socialsekreterare på plats, vilket gör att patienter som har behov av försörjningsstöd
eller socialt stöd kan få sitt ärende handlagt direkt och slipper att besöka två myndighe-

164. Jfr. Gullberg, A. (2003) Det lilla projektet i den stora strukturen. En fallstudie av myndighetssamverkan
kring gruppen av långtidssjuka arbetslösa.
165. I detta sammanhang är det dock värt att påpeka att den makt deltagarna kan ha över sin situation är
begränsad. Den som uppbär försörjningsstöd, a-kassa eller sjukersättning underkastas alltid vissa regler och
kontroll från myndigheternas sida.
166. Dessa uppgifter bygger på projektets egna beräkningar och har inhämtats från projektledaren för Slus-
sen till arbete i november 2005. I Malmö kommun startades inom ramen för storstadssatsningen fyra så kal-
lade Arbets- och utvecklingscentra (AUC), i samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen och
försäkringskassan. När verksamheten varit igång i ett år hade 40,7 procent av deltagarna gått vidare till
arbete eller studier. I den utvärdering som gjorts av AUC bedöms verksamheten som framgångsrik, varför
även de resultat som Slussen till arbete uppnått bör bedömas som goda. Se, Bevelander P. (2004) s. 9, 25.
167. Dessa vårdcentraler ligger i storstadssatsningens fyra stadsdelar: Fornhöjdens vårdcentral, Hovsjö
vårdcentral, Wasa vårdcentral (Geneta) och Lina vårdcentral (Ronna).





ter. På grund av ett långdraget rekryteringsförfarande (av personal) och avsevärda sam-
verkansproblem kom inte projektet i gång i full skala förrän i april 2005, varför det är
svårt att uttala sig om eventuella resultat. Samverkansproblemen orsakades främst av att
idén var illa förankrad ute på vårdcentralerna, vilket resulterade i att personalen där
kände sig åsidosatt och negativt inställd till projektet. Under våren 2005 hade man
dock börjat komma till rätta med problemen och finna fungerande arbetsformer.

Att flera av det sysselsättningspolitiska områdets aktörer samverkar och bidrar med
både ekonomiska och personella resurser i gemensamma projekt är ett relativt nytt
inslag i Södertäljes storstadsarbete. Tillsammans utgör Slussen till arbete och Tidig
behandling och rehabilitering i samverkan därför en definitiv kursändring inom mål-
området arbetsmarknad, vuxenutbildning och tillväxt. En kritisk invändning är dock
att näringslivet är en central aktör som i stort sett är helt frånvarande i arbetet. Detta
innebär att fokus ensidigt riktas mot att försöka åtgärda eller förändra de individer som
saknar arbete. På så sätt osynliggörs arbetsgivarnas roll i den process där individer och
grupper av människor sorteras bort från arbetsmarknaden. Samtidigt bör det påpekas
att storstadsarbetets inriktning mot ett antal geografiskt avgränsade kommuner och
bostadsområden begränsar samverkan med näringslivet till företag på den lokala arbets-
marknaden, som i många fall är relativt få. Dessutom är tendensen att bortse från majo-
ritetens eller ”de etablerades” betydelse för segregations- och marginaliseringsprocesser
i samhället på intet sätt unik för storstadsarbetet/politiken, utan gör sig även påmind
inom andra politikområden och den allmänna samhällsdebatten.168

Arbetslöshet i Södertälje
Som framgått har ett relativt stort antal arbetsmarknadsinsatser varit verksamma i
Södertälje kommun de senaste fem åren. Hur har arbetslösheten i kommunen utveck-
lats under denna period? I diagrammet nedan redovisas arbetslöshetsnivåerna hos den
vuxna befolkningen i de fyra stadsdelarna samt i kommunen som helhet, från 2000 till
2005.

 . Andelen öppet arbetslösa i åldrarna 20 till 64 år i Fornhöjden, Geneta, 

168. SOU (2005: 56) Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, s. 546 f.





Hovsjö, Ronna och Södertälje kommun 2000 till augusti 2005.169

Av diagrammet framgår att utvecklingen varit likartad i alla fyra stadsdelarna samt i
kommunen som helhet. År 2001 ligger arbetslösheten som lägst för att därefter stiga
för varje år. Med undantag för Fornhöjden når den öppna arbetslösheten sin högsta
nivå i augusti 2005. Samtliga stadsdelar ligger dock under hela perioden högre än kom-
mungenomsnittet. Även om det, utifrån dessa uppgifter, är omöjligt att separera stor-
stadsarbetets eventuella effekter på arbetslösheten från den ekonomiska konjunkturens
påverkan, kan vi konstatera att storstadsarbetet inte lyckats sänka nivåerna i de berörda
stadsdelarna till den genomsnittliga kommunnivån. Samtidigt är det svårt att säga hur
arbetslöshetsnivåerna i samtliga områden sett ut om de extra insatser som gjorts inom
ramen för storstadsarbetet aldrig startats.

Men att enbart titta på den öppna arbetslösheten ger en ofullständig bild av den
socioekonomiska situationen i områdena. Av förvärvsfrekvensen i kommunen och de
fyra stadsdelarna framgår att inte alla som saknar anställning finns registrerade som
arbetslösa på arbetsförmedlingen. I Södertälje kommun ligger förvärvsfrekvensen sta-
digt på 74,1 procent medan förvärvsfrekvensen i Fornhöjden och Hovsjö ligger runt 65
respektive 50 procent mellan 2001 och 2003. I Ronna däremot stiger andelen förvärvs-
arbetande från cirka 57 till 64 procent under samma period. Till skillnad från de övriga
stadsdelarna minskade även socialbidragsberoendet med cirka 15 procent mellan åren
2003 och 2004 i Ronna. Som framgått har dock den öppna arbetslösheten i området
stigit parallellt med denna utveckling. Vad dessa till synes motstridiga tendenser beror
på är svårt att uttala sig om. I Fornhöjden, Geneta och Hovsjö ökade i stället utbetal-

169. Södertälje kommun (2005) Oktoberrapport 2005. Statistik och mätbilaga.
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ningarna av försörjningsstöd mellan 2003 och 2004 med 27,6 procent respektive 15,4
och 23,9 procent.170

Och hur blev det med jämställdheten?
Ja, hur blev det egentligen med jämställdheten? Att gå in och granska varje specifik
insats ur ett jämställdhetsperspektiv har av tidsskäl inte varit möjligt. I stället ska detta
avsnitt undersöka hur frågan om jämställdhet hanterats på ett mer övergripande plan:
Vilka åtgärder har vidtagits för att förstärka jämställdhetsperspektivet i storstadsarbe-
tet? Vilken tyngd och prioritet har frågan givits? Vilka styrkor och svagheter, hinder
och möjligheter har karaktäriserat arbetet?

Hög kvalitet men låg legitimitet
För att stärka jämställdhetsperspektivet inom storstadsarbetet anordnades under 2004
en utbildning kallad Kön, makt och etnicitet för samtliga anställda i kommunens arbets-
marknadsorienterade insatser. Det övergripande syftet med utbildningen var att ”ge
deltagarna kunskap och verktyg så att de kan arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i
sina verksamheter”.171 I projektplanen anges dessutom sex specifika mål för utbild-
ningen: 1) Att deltagarna tillägnar sig grundläggande kunskap om jämställdhetsarbete
och genusordning i Sverige, 2) Att deltagarna lär sig se betydelsen av kön/genus för
människors villkor i samhället, 3) Att deltagarna lär sig se sambandet mellan kön/genus
och etnicitet och dess betydelse för människors villkor i samhället, 4) Att deltagarna lär
sig se sambandet mellan sitt eget agerande som tjänstemän och de villkor som ges till
kvinnor och män, 5) Att deltagarna gör en kartläggning av jämställdhetssituationen i
den egna verksamheten/yrkesområdet, 6) Att deltagarna upprättar en handlingsplan för
hur jämställdhetsperspektivet ska integreras i den egna verksamheten. Utbildningen
genomfördes i samarbete mellan kommunens jämställdhetsutvecklare och en konsult
som tidigare varit verksam som forskare vid Arbetslivsinstitutet.

Enligt jämställdhetsutvecklaren fanns dock omständigheter som utgjorde begräns-
ningar och ibland till och med hinder i arbetet. Två sådana omständigheter var den
knappa resurstilldelningen, med en budget på femtiotusen kronor, samt de relativt
snäva tidsramarna. Eftersom jämställdhetsutvecklaren var projektanställd fram till mars
2005 fanns ingen möjlighet att låta utbildningen löpa under en längre tidsperiod. Sam-
tidigt satte även budgeten gränser för möjligheten att anlita externa föreläsare. Lös-
ningen blev att skapa en något komprimerad ”snabbvariant” som förlades till sex halv-
dagar spridda under våren och hösten 2004, på viss bekostnad av innehållets bredd och
djup. Givet de resurs- och tidsmässiga begränsningarna måste utbildningens kvalitet

170. Ibid.
171. Formuleringen är hämtad från projektplanen för utbildningen Kön, makt och etnicitet som anordna-
des av kommunens jämställdhetsutvecklare.





ändå bedömas som mycket god, med en väl avvägd balans mellan basinformation, teori
och praktiska övningar. Men enligt jämställdhetsutvecklaren tillstötte andra, mer svår-
hanterliga, problem under arbetet med utbildningen:

Jag märkte ganska snabbt när jag kom hit till kommunen hur jobbigt det var att arbeta med jämställd-
het här, hur segt det var och vilken icke-fråga det verkligen var […] Men förut hade jag i alla fall ett
beslut från kommunstyrelsen om vad jag skulle göra, så att jag åtminstone kunde vifta med ett papper
och säga ”jo, jag ska visst göra det här” […] Nu har jag inte samma tyngd längre. Och i och med att
storstad i sig är ganska marginaliserat, hela den organisationen ses ju som någonting som ligger lite
utanför, så blir det ju ännu svårare.172

Av citatet framgår att jämställdhet inte är någon framskjuten fråga i kommunen, vilket
även bekräftas i andra intervjuer samt av den knappa resurstilldelningen. När nya frågor
ska föras in på dagordningen och förändringar genomdrivas i en organisation krävs
legitimitet, vilket främst skapas av att chefer på högre nivå aktivt markerar frågornas
höga prioritet. Men i detta fall tycks det aktiva stödet till stora delar ha uteblivit. Så här
säger jämställdhetsutvecklaren när vi träffas strax innan utbildningen:

Jag har skickat information om utbildningen till alla och jag har inte fått ett enda svar, så det kan ju gå
hur dåligt som helst. Just för att jag inte har det här stödet […] det gör att folk kan nonchalera mig. I
de utbildningar jag har haft förut, då har jag haft en styrgrupp med chefen på det kontoret och flera av
de andra cheferna, så då har jag i alla fall fått någon styrsel på det hela. Men chefen för social- och
arbetsmarknadskontoret har inte velat ta emot mig på ledningsgruppens möten […] så därför sitter det
ett stopp där. Jag har försökt få med henne i någon slags styrgrupp också, men än så länge har det inte
gått.173

I en utredning från 1997 konstaterar Ingrid Pincus att stödet från högt uppsatta chefer
spelar en avgörande roll vid genomförandet av olika jämställdhetsåtgärder, men att ett
såväl passivt som aktivt motstånd på ledningsnivå varit vanligt förekommande i de
kommuner som studerats. Enligt utredningen är det passiva motståndet i form av orga-
nisationsledningens tystnad ett av de vanligaste sätten att motarbeta jämställdhetsåtgär-
der i arbetslivet idag. Tystnad som motståndsform uttrycker sig inte bara som frånvaro
av intresse och uteblivet stöd, utan även när jämställdhetsarbetare utestängs från de
sammanhang där organisations- och personalfrågor diskuteras, planeras och beslu-
tas.174 Att jämställdhetsutvecklaren inte deltagit vid ledningsgruppens möten och inte
heller lyckats få till stånd en styrgrupp kan tolkas som en typ av passivt motstånd. Så
här kommenterar chefen på social- och arbetsmarknadskontoret:

172. Lindholm, T. (2005a) s. 59. Till en början avlönades jämställdhetsutvecklaren med ordinarie kommu-
nala medel för ett jämställdhetsprojekt på några av kommunens förskolor. För detta uppdrag fanns en styr-
grupp med chefer från det berörda förvaltningskontoret. I augusti 2003 förlängdes
jämställdhetsutvecklarens projektanställning samtidigt som tjänsten kom att finansieras med storstads-
medel och arbetet inriktas mot insatser inom målområdet arbetsmarknad, vuxenutbildning och tillväxt.
173. Ibid.
174. Pincus, I. (1997) ”Män som hindrar och män som främjar jämställdhetsarbete”. I Jonasdottir, A.
(red.). Styrsystem och jämställdhet: institutioner i förändring och könsmaktens framtid: rapport till utredningen
om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. En av de kommuner som
Pincus studerat under 90-talet är Södertälje kommun.





Jag måste säga att jag blir väldigt förvånad över jämställdhetsutvecklarens uttalande. Jag tycker att det
här projektet är både viktigt och intressant och jag har haft kontakt henne (jämställdhetsutvecklaren,
förf. anm.) vid flera tillfällen för att följa upp hur det gått med utbildningen, men också för att disku-
tera en eventuell fortsättning och utvidgning […] Men pratar vi om våren 2004 kan jag delvis förstå att
hon känner att hon inte fick det utrymme hon efterfrågade. Då hade social- och arbetsmarknadskon-
toret ett mycket stort besparingsbeting som resulterade i omfattande personalneddragningar och
omorganisering av hela verksamheten. Samtidigt förekom rykten om mutor och andra oegentligenhe-
ter på kontorets flyktingenhet. Jag kommer inte ihåg tillfället, men det är mycket möjligt att jag, uti-
från den situationen, sagt ifrån till att närvara på ledningsgruppens möte. Vi hade så många andra
akuta frågor att lösa.175

Även om det finns skillnader mellan de olika uttalandena finns också vissa överens-
stämmelser. Att det aktiva stödet från ledningsnivån till viss del uteblivit under jäm-
ställdhetsarbetets inledande fas framgår av både chefens och jämställdhetsutvecklarens
uttalanden. Däremot tycks kontorschefen ha visat ett mer aktivt intresse i en senare fas
av arbetet, vilket även jämställdhetsutvecklaren bekräftar. Frågan är dock om detta
främst fyllt en stödjande eller kontrollerande funktion? Oavsett tolkning och de inblan-
dades avsikter hade en tätare samverkan med ledningsgruppen sannolikt kunnat utgöra
ett välbehövligt stöd i jämställdhetsarbetets inledningsskede.

Hur gick det då med den planerade jämställdhetsutbildningen? Informationen om
utbildningen gick ut till de anställda via e-post från jämställdhetsutvecklaren och en av
kontorets resultatområdeschefer. Men trots att utbildningen var obligatorisk var närva-
ron ojämn och stundtals mycket låg. Vid ett av utbildningstillfällena närvarade endast
tre av sex projektledare, vilket måste ses som en betydande brist eftersom dessa har det
huvudsakliga ansvaret för att förankra jämställdhetsperspektivet på insatsnivå. Med
högsta ledningens aktiva stöd, direkt muntlig information och chefernas eget delta-
gande på utbildningen hade direktivet troligtvis givits mer tyngd. Chefernas närvaro
hade inte bara fungerat som en markering av jämställdhetsfrågornas höga prioritet,
utan är även av stor betydelse för att förankra jämställdhetsperspektivet på alla nivåer i
den kommunala organisationen. I kommunens jämställdhetsplan för 2004 anges dess-
utom att alla chefer ska ha god kunskap om jämställdhet och kvinnors och mäns villkor
i samhället, som ett av de centrala målen. Även om omorganisationen i kommunen kan
ha påverkat deltagandet har det bristande stödet från ledningsnivån i arbetets inled-
ningsskede – vilket kan tolkas som en signal om jämställdhetsfrågornas låga prioritet –
sannolikt haft betydelse för i vilken mån de anställda valt att prioritera utbildningen.

I Ingrid Pincus studie av jämställdhetsarbetet i tre svenska kommuner observerades
också mer direkta former av motstånd. Detta motstånd riktade sig ofta direkt mot jäm-
ställdhetsarbetarna som personer, med syfte att undergräva deras legitimitet och aukto-
ritet.176 I Södertälje kallas kommunens (kvinnliga) jämställdhetsutvecklare ofta för

175. Intervju med chefen på social- och arbetsmarknadskontoret i Södertälje kommun den 13 oktober
2005.
176. Pincus, I. (1997).





”jämställdhetsministern” eller ”jämställdhetsregeringen” av andra tjänstemän, några av
dem högt uppsatta i den kommunala organisationen. Visst skulle kan man hävda att
dessa uttalanden är oskyldiga skämt, men frågan är om detta är hela sanningen? En
annan tolkning är att ”skämten” ger uttryck för jämställdhetsfrågornas låga status och
ett förtäckt, men ändå direkt motstånd. Oavsett vilken tolkning man väljer bidrar kom-
mentarer av detta slag knappast till den legitimitet och status som krävs för ett fram-
gångsrikt jämställdhetsarbete.

Bilden av målgruppen
Som en följd av regeringens förstärkta krav på ett jämställdhetsperspektiv i storstadsar-
betet understryks i samtliga projektplaner för 2004 och 2005 att verksamheterna ska
utgå från, och genomsyras av, ett jämställdhetsperspektiv. Hur går man tillväga för att
åstadkomma detta? En metod är att kartlägga jämställdhetssituationen i de berörda
verksamheterna och upprätta handlingsplaner för hur jämställdhetsperspektivet ska
integreras i arbetet. Men även om handlingsplaner är viktiga verktyg är de skriftliga
produkter som via de kommunala tjänstemännen måste omsättas i praktisk handling.
Tjänstemännens attityder och förhållningssätt i frågor kring jämställdhet, kön och
etnicitet har därmed stor betydelse i detta sammanhang. Därför var det övergripande
syftet med utbildningen Kön, makt och etnicitet att ge tjänstemännen redskap för att
reflektera kring maktförhållanden i samhället och sitt eget agerande. Fokus skulle alltså
riktas mot dem själva och den egna verksamheten, snarare än mot målgruppens hand-
lingar och beteenden. Så här säger kommunens jämställdhetsutvecklare när vi talar om
vilka hinder och svårigheter hon mött i sitt arbete:

Det svåraste egentligen […] om vi kommer tillbaka till de här myterna då. Det är ju att vi svenskar är
jättejämställda och de där, de som bor i storstadsområdena, det är de som är ojämställda och ”det är bra
att du jobbar med dem”. Och då säger jag ”nej jag jobbar med kommuntjänstemännen”, men det är väl-
digt svårt att hålla det fokuset. Vi får se hur det går på den här utbildningen nu, hur det kommer att gå
att hålla det fokuset.177

Ett återkommande tema i flera av de intervjuer som gjorts med anställda i kommunens
arbetsmarknadsinsatser var de invandrade kvinnornas inställning till heltidssysselsätt-
ning. Enligt informanterna gör den ojämna arbetsfördelningen i kvinnornas familjer att
många upplever detta som allt för betungande. Därför ansåg tjänstemännen att det
finns ett behov av att informera om ”hur det fungerar i Sverige” och förklara att ”här
arbetar vi heltid och hjälps åt med hemarbetet”. Även under den omtalade utbild-
ningen tenderade diskussionerna att glida över i samtal om bristen på jämställdhet hos
målgruppen och behovet av att förmedla eller ”lära ut” jämställda förhållningssätt.
Eftersom vi saknar all kännedom om projektdeltagarnas hemförhållanden kan påståen-
det att kvinnorna utför merparten av arbetet i hemmet inte ifrågasättas. Däremot vill vi

177. Intervju med jämställdhetsutvecklaren i Södertälje kommun den 22 mars 2004.





ifrågasätta den bild av ”den svenska familjen” som framträder i tjänstemännens berättel-
ser. Enligt en rapport från Svenska kommunförbundet är denna bild, där kvinna och
man arbetar heltid och delar relativt jämlikt på hushållsarbetet, tämligen idealiserad. I
svenska småbarnsfamiljer arbetar kvinnan som regel inte heltid samtidigt som makarna
inte heller utför lika stora delar av arbetet i hemmet. Tvärtom arbetar kvinnorna van-
ligtvis deltid samtidigt som de utför nästan dubbelt så mycket av hushållsarbetet som
männen.178

Talet om de invandrade kvinnornas inställning till heltidssysselsättning är ett tydligt
exempel på hur föreställningar kring kön och etnicitet samspelar så att ojämställdheten
förläggs till ”de andra”. Medan invandrade kvinnor och män placeras i ett fack som
entydigt traditionella och icke-jämställda förknippas ”det svenska” med modernitet och
jämställdhet. Mot bakgrund av befintlig forskning framstår denna bild som förenklad
och överdrivet polariserad. Som vi ser det finns dessutom en risk att denna förskjutning
i fokus, bort från dem som besitter makten att i praktiken forma den verksamhet som
möter deltagarna, kan motverka jämställdhetsarbetets intentioner.

Steget från teori till praktik
För att sammanfatta resonemangen ovan har huvudsakligen tre omständigheter som
utgör begränsningar och hinder i kommunens jämställdhetsarbete identifierats. Det
handlar om tids- och resursmässiga begränsningar, bilden av målgruppen och bristen
på legitimitet, som i sin tur tycks bottna i ett bristande stöd, och stundtals även ett
direkt motstånd, från ledningsnivån.

Men att bara fokusera de negativa aspekterna av jämställdhetsarbetet ger inte en
rättvisande bild. De anställda har genomgått en utbildning, vilket dels lett till att man
förvärvat nya kunskaper och dels till att samtliga insatser upprättat handlingsplaner för
hur jämställdhetsperspektivet ska integreras i arbetet. Här anges bland annat föreläs-
ningar, dokumentation och mätningar av tid- och resursfördelning som viktiga redskap.
Under hösten 2004 satte samtliga projekt igång med åtgärder av olika slag. Processen
har med andra ord påbörjats och en plattform för det fortsatta jämställdhetsarbetet har
grundlagts. En avgörande fråga är dock om arbetet fortsatt efter utbildningens slut?
Har jämställdhetsperspektivet gjorts till en integrerad del av det dagliga arbetet eller
blev de åtgärder som vidtogs under 2004 tillfälliga punktinsatser? Till skillnad från tidi-
gare finns i dag en könsuppdelad statistik. Enligt de tillfrågade tjänstemännen finns
också en större medvetenhet om betydelsen av kön bland de anställda. Samtidigt är det
ett faktum att cirka hälften av de konkreta åtgärder som anges i handlingsplanerna ald-
rig följdes upp eller ens genomfördes, även om man uppger att det finns en vilja och
ambition att blåsa liv i arbetet igen.

178. Lundkvist, H. (1998) Ojämställdhetens miljöer: en rapport från programberedningen Kommunerna och
jämställdheten, om jämställdhet i fysisk planering och miljö. 





Den konklusion som går att dra av detta är att utbildningen satt vissa spår, men att
jämställdhetsarbetet drivs på sparlåga och i vissa fall tycks ha avstannat nästan helt. En
bidragande orsak till detta är sannolikt att jämställdhetsutvecklarens projektanställning
löpte ut vid årsskiftet 2004/2005 och att det inte längre finns någon med det specifika
ansvaret att driva processen vidare. Ytterst handlar det också om att jämställdhet allt-
jämt utgör en marginaliserad fråga, med svag förankring och legitimitet på samtliga
nivåer i den kommunala organisationen.179

Insatser för kvinnor – kompetensutveckling eller tidsfördriv?
Under de år som storstadssatsningen pågått i Södertälje har ett antal olika projekt som
riktat sig särskilt till kvinnor varit verksamma, bland annat insatserna Näckrosen arbete
och utbildning och Öppna verksamheten/Catering Inspirera.180 Näckrosen arbete och
utbildning vände sig till kvinnor med romskt ursprung utan grundskolekompetens.
Insatsen Öppna verksamheten/Catering Inspirera drev en öppen verksamhet och en
kooperativ cateringutbildning för långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa invandrar-
kvinnor. År 2004 var dessa båda insatser nedlagda, men delar av verksamheten fortsatte
i annan form och var sommaren 2005 fortfarande igång. Som ett delprojekt av insatsen
Sfi/Sas med yrkesintroduktion finns en verksamhet kallad Romsk coach, som vänder sig
till en grupp romska kvinnor. Eftersom de finansiella medlen inte räcker till mer än
lönekostnader ligger tyngdpunkten på ett socialt arbete där den så kallade coachen stöt-
tar kvinnorna i deras livssituation och hjälper till med myndighetskontakter av olika
slag. Genom ett samarbete med studieförbundet Vuxenskolan kunde man dock under
år 2004 erbjuda deltagarna dataundervisning en gång i veckan. Under denna period
arbetade även en romsk kvinna i projektet, som på deltagarnas initiativ anordnade en
studiecirkel där man tillsammans lärde sig att sy den traditionella romska kjolen. Syftet
med studiecirkeln var främst att hålla samman gruppen under sommaruppehållet då
övriga aktiviteter i projektet låg nere.181 Sommaren 2005 pågick inga konkreta aktivite-
ter, men finansiella medel från EU:s Equalprojekt har sökts för att starta lärlingsplatser
och undervisning i kärnämnen.

I insatsen Framsteget fortsatte hösten 2005 den öppna verksamhet som tidigare
utgjorde en del av insatsen Öppen verksamhet/Catering Inspirera. Insatsen drevs i
samarbete mellan studieförbundet Vuxenskolan och Inspirera – kvinnligt resurscen-
trum i Södertälje, med viss finansiering från storstadssatsningen. Projektet vände sig till
invandrarkvinnor som står långt från arbetsmarknaden, med syfte att öka deras själv-
känsla, fysiska och psykiska hälsa samt förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden.
Beroende på motivation och kunskaper i svenska språket delas deltagarna in i två olika

179. Lindholm, T. (2005 a) s. 59, 62.
180. Flera av de övriga projekten för kvinnor drevs i komvux regi och handlade främst om språkstudier
och/eller praktik av något slag.
181. Lindholm, T. (2005a) s. 68 f.





grupper. I arbetslivsgruppen är målet att kvinnorna efter avslutad kurs ska kunna slussas
vidare till arbetsförmedlingen. I studiecirkelgruppen är målet att varje deltagare ska få
insikt om hur de själva kan påverka sin situation. Här utgör skapande verksamhet, söm-
nad och matlagning möjliga tillval. De deltagare i denna grupp som känner sig mogna
för nästa steg får flytta över till den så kallade arbetslivsgruppen. Utöver dessa aktivite-
ter utbildas deltagarna också inom ett antal olika ämnesområden. I ämnet livskunskap
ingår teman som självkännedom, motivation och social kompetens. Arbetslivskunskap
omfattar bland annat presentations- och intervjuteknik, CV-kurs och studiebesök.
Övriga ämnen är samhälls/omvärldskunskap, svenska språket samt hälsa och frisk-
vård.182

Arbetsmarknads- och integrationsåtgärder som riktar sig till invandrarkvinnor inne-
håller ofta, som i exemplen ovan, aktiviteter som matlagning, sömnad, hantverk och
”livskunskap”, vilket väcker en rad frågor. För det första är det relevant att fråga sig om
detta verkligen kan betraktas som kompetensutveckling, i meningen att det ökar kvin-
nornas möjligheter till egen försörjning? Eftersom det varken leder till formella betyg
eller motsvaras av en kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden måste svaret bli
nekande. Därmed inte sagt att det arbete som utförs i Romsk coach och Framsteget
inte tillför något av värde. Men varför anses aktiviteter av detta slag, som i de flesta
andra sammanhang troligtvis skulle betraktas som bakåtsträvande och könsrollskonser-
verande, passande för just denna kategori av kvinnor? Ett vanligt argument är att det
gäller att ”möta kvinnorna där de är”, det vill säga att man ska utgå från deras livssitua-
tion, kompetens och intressen. Att utgå från individuella behov är viktigt, men samti-
digt finns en risk att individen bedöms utifrån en etnocentrisk bild av ”invandrarkvin-
nan” som traditionell och resurssvag.

Frågan om vilken typ av insatser som är mest lämpliga för denna grupp av arbetslösa
har inga självklara svar, men måste likväl ställas. En rimlig slutsats är dock att insat-
serna bör diskuteras och bedömas från fall till fall. När det gäller Framsteget och
Romsk coach består målgruppen av kvinnor som står långt från arbetsmarknaden och i
många fall varit arbetslösa mycket länge eller aldrig haft ett arbete. Enligt Framstegets
projektledare lider många av kvinnorna dessutom av både fysiska och psykiska besvär.
Därför menar vi att det kan vara motiverat att ge visst utrymme för aktiviteter som
exempelvis matlagning eller sömnad, särskilt om de, som i fallet med Romsk coach,
startats på initiativ från deltagarna själva. Dels bör deltagarna ges möjlighet till infly-
tande, dels kan aktiviteter av detta slag fylla en social funktion och bidra till att hålla
deltagare kvar i den aktuella verksamheten. Samtidigt är det viktigt att de sociala aktivi-
teterna kombineras med kompetensutvecklande inslag och att verksamheten länkas till
insatser med en mer direkt koppling till arbetsmarknaden. Om dessa inslag saknas
handlar det snarare om tidsfördriv och social samvaro, än om vad som rimligen kan kal-

182. Intervju med projektledaren för Framsteget den 23 maj 2005.





las för en arbetsmarknadsåtgärd.
Som framgått rymmer Romsk coach inga kompetensutvecklande inslag, men väl

ambitioner att utveckla insatsen i denna riktning. Det som sätter gränser för projektets
utveckling är inte främst ambitionsnivån utan de knappa ekonomiska resurserna. Fram-
steget innehåller däremot vissa kompetensutvecklande inslag, som svenskstudier och
arbetslivskunskap, men skulle med ett tillskott av ekonomiska resurser kunna utvecklas
ytterligare. Med tanke på att lågutbildade invandrarkvinnor toppar arbetslöshetsstatis-
tiken torde det vara motiverat att satsa resurser på insatser för denna grupp.

En annan fråga som bör uppmärksammas i detta sammanhang handlar om insatser-
nas organisatoriska tillhörighet. I en rapport om storstadsarbetet i Stockholms kom-
mun pekar Christina Axelsson på att det finns en tydlig hierarki mellan olika insatser,
utifrån organisatorisk tillhörighet och uppfattningar om anställningsbarhet. Medan
individer som står nära arbetsmarknaden får ta del av arbetsförmedlingens programut-
bud erbjuds kommun- eller stadsdelsdrivna respektive föreningsdrivna insatser (Fram-
steget) i nämnd ordning dem som står längre från arbetsmarknaden, exempelvis lågut-
bildade invandrarkvinnor.183 Detta har betydelse av flera olika skäl. Ett skäl är att de
föreningsdrivna insatserna i regel har mindre resurser än de kommun- eller stadsdels-
drivna insatserna och, i synnerhet, arbetsförmedlingen. Ett annat skäl är att dessa insat-
ser ligger utanför den kommunala organisationen och därför riskerar att prioriteras bort
i valet av vilka insatser som ska få fortsatt finansiering med ordinarie kommunala medel
efter storstadssatsningens slut. Annorlunda uttryckt skulle man kunna tala om före-
komsten av de arbetslösas A-, B- och C-lag.184

Sammanfattning och försök till framtidsprognos
Innan vi gör ett försök att formulera en prognos för den framtida utvecklingen inom
arbetsmarknadsområdet vill vi rekapitulera huvuddragen i det som hittills sagts. Näst
efter insatser i förskolan, grund- och gymnasieskolan har sysselsättning varit det högst
prioriterade målområdet i Södertälje kommun. Merparten av insatserna för ökad sys-
selsättning har varit arbetsförberedande till sin karaktär, varav många bestått av en
kombination av praktik och svenskstudier. Vi har också hävdat att strategin är något
ensidig, eftersom man till övervägande del bortsett från kommuninvånarnas genom-
snittligt låga utbildningsnivå. Dessutom har det funnits en tendens till att använda
storstadsmedel för att kompensera för brister i kommunens ordinarie verksamheter,
snarare än till att utveckla nya metoder. Samtidigt uppvisar arbetet också flera exempel
på metodutveckling, där insatserna redovisat relativt goda resultat (Klivet, Sfi/sas med
yrkesintroduktion och Slussen till arbete). Under större delen av storstadssatsningen
har målområdet karaktäriserats av en bristande samverkan mellan kommunen och

183. Axelsson, C. (2004) s. 67 f.
184. Jfr. Salonen, T. & Ulmestig, R. (2004) Nedersta trappsteget – en studie om kommunal aktivering.





andra centrala aktörer, som arbetsförmedlingen, försäkringskassan och näringslivet. I
oktober 2004 startades Slussen till arbete, ett samverkansprojekt som involverar flera
olika myndigheter, vilket innebar en tydlig kursändring i positiv riktning.

För att möta kravet på ett jämställdhetsperspektiv i storstadsarbetet anordnades
under 2004 en utbildning om praktiskt jämställdhetsarbete för samtliga anställda i
kommunens arbetsmarknadsorienterade insatser. Utbildningens kvalitet bedöms som
god, men tid- och resursmässiga begränsningar, bilden av målgruppen och jämställd-
hetsfrågornas bristande legitimitet är faktorer som skapat problem och kan motverka
jämställdhetsarbetets intentioner. Ett konkret resultat av utbildningen var att samtliga
arbetsmarknadsinsatser upprättade handlingsplaner för hur jämställdhetsperspektivet
ska integreras i arbetet. I augusti 2005 hade cirka hälften av de åtgärder som anges i
handlingsplanerna genomförts, och arbetet drevs på sparlåga, troligtvis som en följd av
att jämställdhetsutvecklarens projektanställning löpte ut i mars 2005.

En avgörande fråga för framtiden är vad som händer när storstadssatsningen tar slut
vid årsskiftet 2005/2006. Kommer arbetet att ha efterlämnat bestående resultat i form
av nya verksamheter och metoder? Med den nya lagen om finansiell samordning i reha-
biliteringsärenden har det blivit möjligt för olika myndigheter, att via ett finansiellt
samordningsförbund, besluta om gemensamma åtgärder. Ett förslag till bildandet av ett
sådant förbund mellan Södertälje kommun, arbetsförmedlingen, landstinget och för-
säkringskassan har gått på remissrunda till berörda myndigheter, och förbundet förvän-
tas träda i kraft under 2005. Tanken är att förbundet från och med 2006 ska ta över
finansiering och ansvar för insatsen Slussen till arbete, och troligtvis även Tidig
behandling och rehabilitering i samverkan. Om så blir fallet, vilket flera företrädare för
de inblandade myndigheterna bedömer som sannolikt, kommer åtminstone ett av de
stora och relativt lyckade storstadsprojekten att övergå i en permanent verksamhet.

Hittills har ytterligare sex insatser helt eller delvis fasats in kommunens ordinarie
verksamhet. Fyra av dessa insatser – Yrkessvenska för invandrare – teknik/naturvetenskap
och de tre Bryggorna till arbetslivet – har (delvis) införlivats i verksamheten på kom-
vux.185 I och med detta har storstadsarbetet bland annat resulterat i ett breddat och spe-
cialiserat kursutbud inom svenskutbildningen för invandrare, som innebär att utbild-
ningen i högre grad anpassats till de studerandes utbildningsbakgrund och givits en
tydligare koppling till arbetsmarknaden.186 När det gäller insatsen Sfi/sas med yrkesin-
troduktion avvecklas två av yrkesspåren (fastighetsskötsel och lokalvård) medan övriga
tre (vård och omsorg, barnomsorg och restaurang- och storhushåll) fortsätter med
finansiering ur komvux ordinarie budget under vårterminen 2006. Vad som händer där-
efter är fortfarande oklart.

För närvarande planeras i Södertälje kommun ett projekt kallat Fler i arbete som ska

185. Åsikterna om vad införlivning innebär och vilka insatser som egentligen införlivats går isär mellan
olika tjänstemän i kommunen.
186. Lindholm, T. (2005a) s. 26.





finansieras med kommuncentrala medel och förväntas starta någon gång kring årsskif-
tet 2005/2006. Projektets övergripande syfte är att i samarbete med näringslivet och
andra berörda myndigheter skapa fler arbetstillfällen, främst genom så kallade bered-
skapsarbeten i privat och kommunal verksamhet. Kanske finns också en möjlighet att
projektet kan överta finansieringen av insatserna Sfi/Sas med yrkesintroduktion, Klivet
och Framsteget. Mycket är dock oklart och frågan är om projektet verkligen kan
”svälja” alla dessa insatser. Tvingas man välja vilken eller vilka insatser som ska priorite-
ras faller valet med största sannolikhet på någon de två större insatserna Klivet och Sfi/
sas med yrkesintroduktion. Inte helt oväntat ser framtiden allra mest osäker ut för
invandrarkvinnorna i Framsteget.

Sammanfattningsvis ser möjligheterna för att ett eller flera av de insatser som pågår
under 2005 ska övergå i en permanent (projekt)verksamhet relativt goda ut. Tillsam-
mans med de insatser som redan införlivats i kommunens ordinarie verksamheter inne-
bär detta att storstadsarbetet kommer att ha efterlämnat vissa, inte helt oansenliga,
resultat inom arbetsmarknadsområdet.





7. ”Skolan mitt i bostadsområdet” – skolans roll som 
”motor” i det lokala utvecklingsarbetet

I längden måste man se till att våra invandrade vänner kan bo på andra ställen och att de inte bara är på
samma bostadsområden för då kommer skolorna aldrig i ordning.187

Skolan har spelat en central roll i Södertäljes storstadsarbete och av alla insatser som
varit i gång perioden år 2000–2005 har lite mindre än hälften varit skolinsatser.188 De
flesta insatser inom skolan har inrymts i målområde två (språk) och målområde tre
(grundskola, godkända betyg). Detta kapitel handlar om hur olika aktörer (lokala tjäns-
temän, skolpersonal, elever, lokala föreningar, församlingar, föräldrar och boende) i
Fornhöjden, Geneta, Hovsjö och Ronna genom de lokala grundskolorna försökt för-
bättra bostadsområdenas rykte och status. Det gemensamma för alla fyra bostadsområ-
dena är visionen och ambitionen att en bra och välfungerade skola med ett gott rykte
ska ge ett lyft för hela bostadsområdet. Samtidigt är skolan ofta den plats där proble-
men ger sig tillkänna, och den blir så att säga manifestationsorten för områdets pro-
blem och förändringsmöjligheter. Så även om skolan i sig inte ger upphov till de stig-
matiserande representationerna drabbas den onekligen av dem. Följaktligen, om skolan
ska användas som en förändringsmotor, måste ”motorn” i sig först förändras. Hur det
gick till och med vilka effekter för relationer med det omgivande samhället och givetvis
för bilden av bostadsområdena, är några frågor som detta kapitel tar upp, belyser, analy-
serar och diskuterar. Två olika verksamheter i Hovsjö och Ronna lyfts i kapitlet fram
som exempel på detta förändringsarbete. Att det är Hovsjö och Ronna som får stå som
exempel har sin bakgrund i att det är de som under storstadsarbetet tydligast utgått från
skolans roll som en ”motor” i det lokala utvecklingsarbetet. Vid genomgång av alla
insatser inom skolan framkommer det också att det är dessa två bostadsområden som
haft flest insatser inom målområde tre (grundskola, godkända betyg).189

Kapitlet tar inte upp det pedagogiska utvecklingsarbetet kring språk och lärande i
Södertäljes storstadsarbete, det vill säga målområde två (språkutveckling). Forsknings-
gruppen för interkulturell kommunikation och lärandeprocesser på Lärarhögskolan i
Stockholm har ansvarat för utvärderingen av Södertäljes språkinsatser.190

187. Dåvarande integrationsminister Mona Sahlin i TV 4: s Nyhetsmorgon, den 26 november 2001.
188. Med skolinsatser menas insatser som varit förlagda i förskole- och skolverksamheten, men också
insatser som riktat sig mot målgruppen skolungdomar. En del skolinsatser har således fysiskt befunnit sig
utanför skolans lokaler men ändock räknats som skolinsatser, till exempel insatser på fritidsgårdarna som
ofta placerats inom målområde trygghet och trivsel. 
189. Lindström, J. (2004 ) Dokumentation och uppföljning år 2000–2004 i Södertälje kommun (opubl.).
190. Parszyk, I. (2004) Möten i fokus.





Insatser
Mellan åren 2000 och 2004 har drygt 50 insatser varit verksamma med koppling till
skolverksamhet och dessa har inrymts inom målområdena två och tre (språkutveckling
respektive grundskola, godkända betyg), i några fall också inom målområde fyra och fem
(utbildningsnivån i den vuxna befolkningen respektive trygghet och trivsel). Detta kapitel
fokuseras främst på insatser inom målområde tre (grundskola), där cirka 30 insatser
varit verksamma i Södertälje mellan åren 2000 och 2004.191 Målsättningen har varit att
skapa välfungerande skolor som i sin tur kan skapa ett tryggt och trivsamt bostadsom-
råde vilket gör att det finns en koppling till målområde fem. I bostadsområdet Fornhöj-
den har till exempel sex skolinsatser under den aktuella perioden placerats inom mål-
område fem. Under de fem år som storstadsarbetet varit igång i Södertälje har insatser
inom skolan kommit och gått under olika perioder vilket ibland gjort det svårt att få en
överblick över hur många insatser som verkligen existerat och inom vilka målområden
dessa har placerats. Detta kapitel avser inte att närmare redogöra för det totala antal
skolinsatser och inom vilka målområden de har placerats under perioden år 2000–2004.
Då många skolinsatser dessutom går att placera inom flera målområden känns det inte
relevant med tanke på kapitlets syfte.192

”Skolan mitt i byn”
Under intervjuer och samtal med skolpersonal, kommunala tjänstemän, processledare
och boende har ofta begreppet ”skolan mitt i byn” nämnts. Det som åsyftas är en skola
som ska vara mottaglig för nya impulser och idéer samt en skola som hålls öppet på
dag- och kvällstid. ”Skolan mitt i byn” – i internationell forskning känd som Commu-
nity School – innebär att skolan på olika sätt öppnar sig mot det omgivande samhället
och verkar för att både ta vara på lokalsamhällets resurser för skolan och göra skolan till
en resurs för lokalsamhället.193 Ordet ”byn” är kanske inte helt tidsenligt, varför tra-
vestin ”skolan mitt i bostadsområdena” vore mer passande i detta sammanhang.

191. Lindström, J. (2004 opubl.).
192. Utifrån den dokumentation som Södertörns högskola gjorde år 2004 framkommer det att Fornhöjden
under perioden år 2000–2004 haft 13 verksamma insatser med koppling till skolverksamheten. Av dessa
placerades fyra inom målområdet grundskola. Det som skiljer Fornhöjden från de andra tre bostadsområ-
dena är att de har sex skolinsatser som placerats inom målområde trygghet och trivsel. Hovsjö hade 18
verksamma insatser med koppling till skolverksamheten varav åtta som placerades inom målområdet
grundskola. Ronna var det bostadsområde som hade flest verksamma insatser inom målområdet grund-
skola, hela 10 stycken av totalt 16 skolinsatser. Geneta hade 14 skolinsatser varav sju inom målområdet
grundskola. Antalet kommunövergripande skolinsatser var en (målområdet grundskola). Sammanlagt blir
detta 52 skolinsatser i Södertälje kommun (inom målområde språkutveckling respektive grundskola, god-
kända betyg). Den här siffran är inte helt säker då det varit svårt att exakt få fram vilka insatser som verkli-
gen existerat. Den här sammanställningen har dessutom exkluderat språkinsatser riktade mot den vuxna
befolkningen där insatser inom gymnasieskolan ingår.
193. Bunar, N. (2001).





Att skolan ska vara en resurs för bostadsområdet är något som de olika aktörerna
inom och omkring skolan tagit fasta på i Fornhöjden, Geneta, Hovsjö och Ronna. En
uppfattning är att en bra skola där eleverna trivs och når goda resultat kan stärka hela
bostadsområdet. Ett konkret exempel är breddad samverkan mellan föräldrarna och
skolan, vilket kan stärka både föräldrarna, barnen och skolan. Detta är särskilt värde-
fullt för föräldrar med annan etnisk bakgrund än svensk som tycker sig ha för dåliga
språkkunskaper för att exempelvis gå på föräldramöten. En annan orsak till att många
boende vill skapa attraktiva skolor i de fyra bostadsområdena är att eleverna numera får
välja var de vill gå i skola. Detta har skapat stora omflyttningar, främst i de kommunala
skolorna. I mars 2003 gick det att läsa i Södertälje Länstidning (LT) hur populära sko-
lor är överfyllda medan skolorna i invandrartäta områden tappar elever.194 När LT skri-
ver ”invandrartäta” är det Fornhöjden, Geneta, Hovsjö och Ronna som åsyftas. Sko-
lorna i dessa fyra bostadsområden betecknas som typiska frånvalsskolor. Problemet lig-
ger inte i själva skolverksamheten, utan på att skolan utgör en spegelbild av det lokala
samhället. ”Invandrartätt bostadsområde” medför med all sannolikhet ”invandrartät
skola”, en stämpel som i sin tur innebär att många föräldrar är rädda för att deras barn
inte ska lära sig ordentlig svenska.195 Det blir en negativ spiral och det är denna som de
olika aktörerna i Södertäljes storstadsarbete försökt få bukt med genom att bland annat
medvetet arbeta utifrån ett ”skolan mitt i byn”-perspektiv.

Samverkan och lokala nätverk
Under planeringsarbetet med storstadssatsningen åren 1999 och 2000 ägnades stor
uppmärksamhet åt att bygga upp insatser underifrån. Syftet med underifrånperspektivet
var att boende, föräldrar, lokala föreningar och lokala församlingar skulle ges en reell
möjlighet att vara med och påverka utvecklingen ibland annat de lokala skolorna.
Under flera planeringsmöten i Ronna kom det fram att många var oroliga för skolans
utveckling. Kulmen nåddes förmodligen i november 1999 då Ronnaskolans dåvarande
rektor sköts i armen och fick sin bil förstörd, något som också uppmärksammades av
massmedia. Många ur den assyriska/syrianska befolkningsgruppen upplevde också att
”deras” elever kände sig diskriminerade och blev bemötta på ett annat sätt än sina
svenska kamrater. Många assyriska/syrianska föräldrar upplevde också att deras åsikter
inte nådde fram till skolledningen. Situationen var känslig och under 1990-talets sista
år hade det uppstått ett stort glapp mellan skolledningen och föräldrarna. Av den
anledningen fick skolan högsta prioritet när det lokala storstadsarbetet skulle dras igång
samma år. I Geneta fördes liknande diskussioner även om situationen inte upplevdes
som lika akut som i Ronna. Under storstadsarbetets första år tillhörde Ronna och

194. ”Skolor med många invandrarbarn tappar elever”, LT 2003-03-11.
195. Runfors, A. (2003) Mångfald, motsägelser och marginaliseringar, en studie om hur invandrarskap skapas i
skolan.





Geneta samma kommundel (Västertälje) och de lokala insatserna grundade sig på en
gemensam arbetsplan. Även om det initialt fanns en gemensam arbetsplan för de två
områdena upplevde en del boende och lokala aktörer i Geneta att det mesta av krutet
lades på Ronna. Detta var tydligt när det gällde insatser inom skolan. En orsak var
nämnda ”problem” i Ronnaskolan. En annan var det gynnsammare samverkansklimatet
mellan olika aktörer då den dåvarande ordföranden för boenderådet i Ronna jobbade på
skolan samt att många av de lokala insatserna inrymdes i Ronnaskolans lokaler.196

I Fornhöjden och Hovsjö hade också skolan hög prioritet när det lokala storstadsar-
betet drogs igång. Jämfört med Ronna och Geneta överfördes mycket av verksamheten
från det tidigare Lyftet till den ”nya” storstadssatsningen i de två bostadsområdena. I
Fornhöjden fanns sedan tidigare ett boendecentrum och i Hovsjö ett föreningsråd.
Dessa två forum för lokal samverkan kom att spela en betydelsefull när storstadsinsatser
för skolan planerades. I Fornhöjden har Fornbackaskolan tillsammans med fritidsgår-
den och det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) haft ett nära samarbete där fritids-
gården spelat en central roll. Jämfört med de andra tre områdena har Fornhöjden mer
kommit att handla om ”fritidsgården mitt i byn”. Skolans betydelse ska icke förringas
men av olika skäl har fritidsgården och dess verksamhet varit den stora resursen för
Fornhöjden i storstadsarbetet. En orsak kan vara att den ansvarige för storstadsarbetet
på fritidsgården sedan starten år 2000 utgjort en viktig drivkraft för utvecklingen i
området. Han inledde ett samarbete med BRÅ där insatsen Trygga Fornhöjden tillhörde
de mest uppmärksammade.

Vid olika intervjutillfällen under utvärderingsarbetet har det framkommit att
omflyttningen, varvid de som har resurser och möjligheter flyttar från Fornhöjden,
Geneta, Hovsjö och Ronna, är ett av områdenas största problem. Genom att i stor-
stadsarbetet utgå från ”skolan mitt i byn”-perspektivet vill lokala tjänstemän och skol-
personal tillsammans med barn, föräldrar, föreningar och boende skapa attraktiva sko-
lor som ska locka de boende att stanna kvar i bostadsområdena.

”Utan Hovsjöskolan skulle området utarmas”
Hovsjö och Hovsjöskolan har under alla år kämpat för att förbättra sina rykten.197

Hovsjö är det bostadsområde i Södertälje som haft störst problem med omflytt-
ningar.198 Att få elever från andra bostadsområden att söka sig till Hovsjöskolan anses
av de flesta lokala aktörer i dagsläget som omöjligt. Det primära målet är att de barn
som bor i Hovsjö och går i F–5-skolor på Gröndalsskolan och Högbergaskolan vid
övergången till årskurs 6 ska välja den närmaste lokala skolan, alltså Hovsjöskolan.199

196. Intervju med processledaren för Geneta den 27 juni 2001.
197. Intervju med processledaren för Hovsjö den 6 december 2002.
198. Ibid. 
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Om barnen trivs och är förankrade i sina umgängeskretsar väljer föräldrarna också att
bo kvar, tycks de lokala aktörerna i Hovsjö resonera.

Hovsjöskolan är en 6–9-skola och dess centrala läge i bostadsområdet gör den till en
skola ”mitt i byn” i ordets verkliga betydelse. Under storstadsarbetet har en rad verk-
samheter för både barn och vuxna knutits till skolan. I Hovsjö råder stor brist på offent-
liga och kommersiella mötesplatser, och skolans geografiska position mitt i bostadsom-
rådet innebär att många har sett Hovsjöskolan som den naturliga samlingsplatsen. Det
finns en stolthet över Hovsjöskolan och många boende som vi utvärderare kommit i
kontakt med hävdar att området skulle utarmas helt om skolan inte fanns. Faktum är
dock att Hovsjöskolan varit nedläggningshotad under flera års tid. Det har funnits två
skäl till detta. Det första är att Södertälje kommun dragits med ett stort budgetunder-
skott som gjort att flera skolor levt under nedläggningshot, däribland Hovsjöskolan.
Det andra är ett förslag som under årens lopp periodvis kommit från olika kommunala
beredningar och går ut på att av integrationsskäl lägga ned Hovsjöskolan och sprida ut
Hovsjöbarnen till övriga Södertälje. Varje gång det här förslaget har kommit upp har
det väckt stort motstånd och följaktligen förkastats.

Lokal styrelsegrupp
För att stärka Hovsjöskolan och dess roll i bostadsområdet har det inom ramen för
storstadsarbetet bildats en lokal styrelsegrupp som ska vara med och påverka beslut som
rör skolan. I styrelsen, som kallas för Hovsjö Barn och Ungdom lokala styrelse, ingick för-
äldrar (i majoritet), personal från skolor och förskolor i Hovsjö, två elever (adjunge-
rade), rektorn och biträdande rektorn. Den lokala styrelsen har haft som mål att ge för-
äldrarna ett ökat inflytande, ansvarstagande och tillsammans utveckla verksamheten för
Hovsjös barn och ungdomar i åldern 1–16 år. Det övergripande målet är att alla barn
och ungdomar ska lyckas med sin skolgång. Andra mål som styrelsen jobbat med är att
hjälpa till med kontakter och att fungera som en länk mellan skolan och hemmet. Den
lokala styrelsen har haft budgetansvar, tagit beslut om lokala insatser som fallit inom
ramen för skolutveckling samt haft direktkontakt med det centrala utbildningskonto-
ret. Sedan mitten av 1990-talet (Lyftet) har både förskollärare och grundskollärare till-
sammans aktivt arbetat med barnens språkliga, kulturella och sociala utveckling. Detta
samarbete har sedermera fördjupats i och med storstadspengarna. Med tanke på att en
stor majoritet av Hovsjös barn har annat modersmål än svenska har det satsats stora
resurser på att barnen ska vara väl förberedda när de börjar skolan. Specialförskoleklass,
Lek och lär och Kompletterande förskola är alla insatser inom storstadsarbetet som syftar
till att ge barnen möjlighet att utveckla modersmålet och svenska språket men också att
stärka föräldrarna i sin föräldraroll.200

Ambitionen i Hovsjö har varit att aktörer inom förskolor och grundskolor, boende,

200. Se Parszyk, I. (2004).





föreningar och olika bostadsföretag skulle utgå från ett helhetstänkande och tillsam-
mans jobba för en positiv utveckling av bostadsområdet. Förutom Hovsjö Barn och
ungdoms lokala styrelse har det också bildats ett boenderåd i området som bland annat
aktivt jobbat för en bra och välfungerande skola. För att den lokala styrelsen och boen-
derådet inte skulle arbeta parallellt bildades ett lokalt nätverk som fungerat som en
plattform för information och dialog mellan olika arbetsgrupper för att utnyttja alla
resurser på bästa sätt. Inom detta nätverk ingår, förutom den lokala styrelsen och boen-
derådet, representanter från polisen, BRÅ, socialtjänsten, vårdcentralen, storstadssats-
ningen, Hyresgästföreningen, Telgebostäder, Riksbyggen, Röda Korset, biblioteket
samt de boende. Det lokala nätverket kan ses som en paraplyorganisation vars syfte
varit att samla in alla grupper som aktivt verkar för att Hovsjö ska vara ett bra och triv-
samt bostadsområde. Inom det lokala nätverket har skolan haft högsta prioritet och
samtliga parter har varit överens om att ett ”skolan mitt i byn”-perspektiv kan och bör
utvecklas. Målet är att skolan arbetar för att stärka samhörigheten inom bostadsområ-
det och att barn, ungdomar, föräldrar och skolpersonal känner och bryr sig om varan-
dra.

Bilden, och inte bara bilden förstås, av Hovsjöskolan har av och till präglats av bråk,
dåligt rykte, hög elevomsättning, men också av samarbete, nytänkande och framåtanda.
Skolans existens har i de lokala politiska diskussionerna pendlat från hotet om nedlägg-
ning till löften om upprustning. Det som ändå talar för upprustningsalternativet är att
Telgebostäder, som numera förvaltar hela den yttre miljön i Hovsjö, har uttryckt planer
på att köpa loss hela centrumdelen med den tillhörande skolbyggnaden. Huruvida pla-
nerna sätts i verket och vad det egentligen kommer att innebära för skolan är svårt att
sia om, men som vanligt i dessa sammanhang hänger det mycket på politiska och eko-
nomiska konjunkturer som ligger utanför det nuvarande storstadsarbetet.

Höga krav på skolpersonalen
Med tanke på att Hovsjö fortfarande är ett bostadsområde med hög in- och utflyttning
är det en bit kvar innan visionen om nätverk som ska lyfta området och skolan är upp-
nådd. Med det lokala nätverkets verksamhet och de kontakter som byggts upp inom
storstadsarbetet har de ansvariga i Hovsjö åtminstone definierat problematiken och
kommit i gång med åtgärderna. Det gäller för de ansvariga att se till att processen lever
kvar i Hovsjö även efter att kommunens avtal med storstadssatsningen går ut år 2005.
Hindren i den hittillsvarande processen utgörs av den höga in- och utflyttningen samt
av skolans otillräckliga resurser vilket innebär att förutsättningarna dramatiskt skiftar
från läsår till läsår vilket gör att personalen hela tiden måste vara ”på tårna” (det vill säga
sträcka sig till det yttersta), som en lärare på Hovsjöskolan uttryckte det. Inte nog med
att elever flyttar in och ut under läsårets gång; många barn och ungdomar bär dessutom
med sig ”kulturella” och sociala erfarenheter som ibland krockar med den ”svenska”,





traditionella skolverksamheten, enligt samma lärare.

Kulturombudsman – ”ett verkligt nytänkande”
I Ronnaskolan började lärarna med att bjuda in föräldrarna på utvecklingssamtal och föräldramöten
genom att ringa hem, i stället för att skicka med barnen lappar hem. Omgående kunde de se konkreta
resultat, tidigare kom kanske 30 procent från den assyrisk/syrianska befolkningsgruppen, nu kom helt
plötsligt 95 procent till föräldramötena. Hur var det möjligt? Jo, de hade använt sig av en kommunika-
tionsform som är vanlig inom den gruppen. Sedan, när en kommunikation kommit igång kunde en
kontinuerlig kontakt via brev upprättas, för nu vet de hur det fungerar i de svenska skolorna.201

Vid storstadssatsnings början berättade den dåvarande processledaren att Ronnaskolan
under flera års tid varit en ”problemskola” med dåligt rykte och negativ uppmärksamhet
i massmedia. Han berättade också att skolans personal, lokala tjänstemän och många
föräldrar börjat vädra morgonluft i och med storstadsarbetet. Ronnaskolans elevsam-
mansättning, där ungefär 70 procent tillhör den assyriska/syrianska befolkningsgrup-
pen, var en bidragande orsak till att skolledningen och lärarna utvecklade nya, och lite
annorlunda, arbetsmetoder och strategier gentemot både eleverna och föräldrarna.

Den skolinsats som fått störst uppmärksamhet i Södertälje är utan tvivel Kulturom-
budsman på Ronnaskolan. Bakgrunden till att inrätta en sådan tjänst, som var den första
i sitt slag i skolvärlden i Sverige, var bland annat kommunikationsproblem mellan för-
äldrar och skolledning. En arbetsgrupp bestående av Ronnaskolans rektor, en lokal
tjänsteman inom storstadssatsningen samt en representant för S:t Afrems församling
tillsattes för att utarbeta en aktivitetsplan under arbetsnamnet Kulturombudsman på
Ronnaskolan. Det främsta syftet var att alla elever och föräldrar, oavsett etnisk och
social bakgrund, skulle känna förtroende för Ronnaskolan och dess organisation samt
att alla elever och föräldrar skulle få bättre möjligheter att framföra sina åsikter och
påverka beslut. I kulturombudsmannens tjänst ingick också att på skolan utveckla nät-
verk mellan till exempel olika föreningar och församlingar, leda samtalsgrupper för
vuxna och elever, vara en länk mellan föräldrar, elever, personal och skolledning samt
att ansvara för föräldrasamtal där kulturell och språklig kompetens behövdes. Tjänsten
fick också beteckningen biträdande rektor för att öka dess status, vilket ansågs viktigt
vid kontakten med föräldrar.202 Kulturombudsmannen ingick därmed också i skolans
ledningsgrupp. Vid ett besök i Ronnaskolan januari 2001 berättade kulturombudsman-
nen om hur han först försökte bekanta sig med lärare, elever och föräldrar och få en bild
av skolan och dess organisation. Helt ny miljö var det dock inte då han själv varit elev
på Ronnaskolan. Med sin syrianska bakgrund var han sedan tidigare också bekant med
många av föräldrarna. Detta var ytterligare ett argument som vägde tungt när S:t
Afrems församling under hösten 1999 föreslog honom till tjänsten. Han berättade att
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många föräldrar hörde av sig till honom och var väldigt glada över att skolan hade
anställt en person ur den assyriska/syrianska gruppen som skulle vara en ”länk” mellan
dem och skolan och som dessutom var biträdande rektor. Insatsen Kulturombudsman
fick en flygande start och han berättade att han fick ett väldigt positivt mottagande från
första stund av skolans personal, elever och föräldrar.203 Att tjänsten var unik i sitt slag
uppmärksammades också i massmedia. Tidningar och tv, bland annat Dagens Nyheter,
Länstidningen, Skolvärlden och Dagens Eko gjorde reportage om Ronnaskolan och
Kulturombudsmannen. En annan anledning till uppståndelsen kring insatsen var att
den i april 2001 fick ta emot skolpriset Spira204 för ett framgångsrikt utvecklingsarbete
inom skolan. Motiveringen var bland annat att:

Ronnaskolan har med nya grepp tagit tag i ett växande problem: segregationen. Föräldrarnas medver-
kan i skolans arbete är särskilt angeläget för att skapa en helhet kring elevernas situation och att därige-
nom öka förståelsen och kunskapen om såväl den svenska som andra kulturers livsmönster. Att anställa
en biträdande rektor i rollen som skolans kulturombudsman är ett verkligt nytänkande. (Ronnaskolans
webbplats)

Alla berörda parter i Ronna uttryckte sin uppskattning över den positiva uppmärksam-
heten i media. Många föräldrar och personal var av den uppfattningen att skolan hade
ett oförtjänt dåligt rykte och att detta i mångt och mycket var en massmedialt konstru-
erad bild. Det ska tilläggas att bilden av Ronna som ett ”dåligt” bostadsområde odlades
flitigt i media även innan beskjutningen av rektorn i november 1999. Men den händel-
sen förbättrade knappast situationen.

Sommaren 2001 slutade kulturombudsmannen sin tjänst på Ronnaskolan och arbe-
tar numera som politiker på central nivå i kommunen. Ett kort avbrott för insatsen
följde tills skolledningen bestämde att två personer (en man och en kvinna) skulle dela
på tjänsten. Övrig tid jobbar dessa två som lärare på Ronnaskolan respektive förskollä-
rare i Ronna. Denna lösning har fått en del kritik från framförallt några representanter
från S:t Afrems församling som hävdar att det ursprungliga syftet, som en länk mellan
skolpersonal och den assyriska/syrianska befolkningen, inte längre är lika explicit. I ett
sammanträdesprotokoll från kommunens integrationsberedning den 28 januari 2002
står det att tillsättningen av kulturombudsman i Ronnaskolan gått rätt till, men att S:t
Afrems församling var missnöjd med att de sökande inte intervjuats, att församlingen
inte varit delaktig vid tillsättningen och att en av de två tillsatta personerna skulle vara
olämplig.205

En annan skillnad från tidigare var att tjänsten inte längre benämndes som biträ-
dande rektor. Om detta har påverkat tjänstens status är oklart. Insatsen kulturombuds-
man har dock fortsatt att uppmärksammas massmedialt. I mars 2003 hade utbildnings-
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204. Spira är Skandias skolpris i samarbete med Sveriges skolledarförbund och Utbildningsradion som
årligen delas ut till två skolor i Sverige.
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radion på Sveriges Television ett inslag om Ronnaskolan. En annan händelse som
stärkt insatsens legitimitet, framförallt hos eleverna, var i januari 2004 när den kvinn-
liga kulturombudsmannen inbjöds till den brittiska ambassaden i Stockholm för en
konferens med fokus på hur man kunde använda företagens engagemang i sociala frå-
gor som en del i kompetensutvecklingen. Där deltog också AstraZenecas VD vars före-
tag tillsammans med Scania är den största arbetsgivaren i Södertälje. Dessa två företag
har också inlett samarbete med Ronnaskolan. I ett så kallat mentorskapsprogram har
det byggts upp en relation mellan företagen och eleverna på Ronnaskolan. Detta är ett
av många exempel på det nytänkande som börjar etableras om att öppna upp skolan
mot det omgivande samhället samtidigt som företagen intresserar sig för vad som hän-
der i skolan. Men den händelse som kanske rönte mest uppmärksamhet på den brit-
tiska ambassaden var att kulturombudsmannen fick träffa drottning Silvia. Under en
intervju berättade kulturombudsmannen att eleverna blir djupt imponerade när de ser
fotot på henne och drottningen. Torsdagen den 15 april 2004 besökte också drott-
ningen Södertälje och Ronnaskolan.

Arbetet med kulturombudsman i Ronnaskolan ingick år 2005 i ordinarie verksam-
het, vilket var ett av målen med storstadsarbetets extraordinära insatser. Även om
pukorna och trumpeterna tystnat något sedan insatsen drogs igång år 2000 är syftet
fortfarande detsamma; att öka elevernas och föräldrarnas engagemang för en bättre
skola, att åstadkomma ett gott samarbete mellan föreningar och församlingar i Ronna,
att handleda och stödja personal där kulturell och språklig kompetens krävs och sist
men inte minst, att arbeta tillsammans med eleverna kring frågor som rör jämlikhet,
demokrati och integration. Den ursprungliga tanken med kulturombudsman som en
länk mellan skolledningen och den assyriska/syrianska gruppen är dock inte längre lika
uttalad som när insatsen startade 2000. En anledning är att dessa två grupper numera
etablerat olika former för samverkan, och kulturombudsmännen har successivt lagt mer
fokus på eleverna och själva skolverksamheten och att öka elevernas insikt om att skol-
arbetet är viktigt för deras framtid. Det kan tyckas självklart att arbeta utifrån en sådan
målsättning men med tanke på att många av eleverna har föräldrar som inte har erfa-
renhet av att gå i skola i Sverige och som ännu inte behärskar det svenska språket till
fullo är detta en viktig strategi. Det finns dessutom en ”misslyckas man i skolan finns ju
alltid pappas pizzeria”-tanke hos många av eleverna.206 Denna uppfattning vill kultur-
ombudsmännen förändra genom olika insatser som bland annat syftar till att stärka
elevernas självbild. Det handlar om att få eleverna att tro på sig själva samt att medve-
tandegöra skolarbetets betydelse för framtiden. De ska veta att de är minst lika duktiga
som andra elever från andra skolor som inte är geografiskt förknippade med ”utsatta
bostadsområden”.

206. Intervju med den andra kulturombudsmannen i Ronnaskolan den 6 maj 2004.





Slutsatser
De exempel jag har redogjort för i detta kapitel handlar om hur Södertäljes ”utsatta”
bostadsområden i sitt sökande efter det magiska konceptet för att komma till rätta med
”den sociala, etniska och diskriminerande segregationen” (prop.1997/98:165), anam-
mar och försöker praktiskt omsätta visionen om ”skolan mitt i byn”. Förhoppningen
hos de ansvariga är att en bra skola, i meningen höga betyg, hög status, gott rykte,
nöjda föräldrar, genom starka relationer med närområdet kan bidra till att åtminstone
förändra områdets rykte och status eller, som många av våra intervjupersoner uttrycker
det, att ”lyfta området”. Och ”lyftet” behövs onekligen, med tanke på den sociala situa-
tion som råder i de fyra bostadsområdena.

På grund av skillnader i struktur och befolkningssammansättning har de fyra
bostadsområdena haft olika arbetssätt och strategier för att uppnå den eftersträvade
visionen. I Hovsjö har helhetsbilden av bostadsområdet varit i fokus. Det handlar om
att få bort den ”eländesbeskrivning” som mer eller mindre funnits sedan Hovsjö färdig-
ställdes 1975. Hovsjö är också det område som, enligt min mening, tydligast är geogra-
fiskt isolerat från övriga Södertälje. Dessutom är yttre påverkansfaktorer såsom hög in-
och utflyttning, sociala problem och nyanlända flyktingar – ofta med traumatiska upp-
levelser med sig i bagaget – mer tydliga här. I Fornhöjden, Geneta och Ronna har de
olika aktörerna också utgått från en helhetsbild av bostadsområdena, om än inte lika
uttalad.

Utvecklingen i de fyra bostadsområdena fick nya förutsättningar i och med stor-
stadssatsningens intåg. Underifrånperspektivet gavs stort utrymme i de fyra bostads-
områdena initialt. De som visade störst intresse av att vara med i ett förändringsarbete
var de assyriska/syrianska föreningarna och de etablerade församlingarna i Ronna och
Geneta. Från första början hade insatser inom skolan högsta prioritet hos dessa grup-
pers representanter. I och med storstadsarbetet såg de en möjlighet att förändra situa-
tionen i Ronna med kommunikationsproblem mellan föräldrar och skolpersonal samt
upplevd diskriminering av assyriska/syrianska elever. Vi får inte heller glömma bort att
de förutom att vara representanter för sin befolkningsgrupp också var föräldrar som var
angelägna om sina barns skolgång.

Att Fornhöjden och Hovsjö sedan tidigare hade etablerat kontakt mellan föräldrar
och personal genom boendecentrum respektive föreningsrådet gjorde att det påbörjade
arbetet med att stärka skolans roll i bostadsområdet fasades över till storstadsarbetet på
ett relativt smidigt sätt. I Ronna, och viss mån Geneta, bubblade det av entusiasm och
nybyggaranda mycket beroende på att de boende (företrädesvis representanter från de
assyriska/syrianska föreningarna och församlingarna) initialt upplevde en känsla av att
få komma till tals när det gällde utformningen av olika insatser inom skolan.

Insatsen Kulturombudsman i Ronna väckte också en hel del kritik efter att den
ursprungliga kulturombudsmannen gick vidare till en ny tjänst, samtidigt som insatsen





betraktades som den mest framgångsrika skolinsatsen i Södertälje. Hur kan det komma
sig att många från S:t Afrems församling kände sig svikna? En orsak kan spåras i den
dubbla roll som invandrarföreningar ofta spelar i relation till det svenska samhället och
de egna medlemmarna. Å ena sidan fungerar föreningarna och församlingarna som
institutioner för upprätthållandet av den etniska kulturen och identiteten och som
språkrör för gruppen i samhället. Å andra sidan formar de om minoriteterna efter
svenska mallar och blir därigenom en av de effektivaste kanalerna för majoritetssamhäl-
lets påverkan på minoritetsgrupperna.207 Det statliga ekonomiska stödet till invandrar-
organisationerna är en viktig hjälp till självorganiseringen, men samtidigt strukturerar,
övervakar och i slutändan kontrollerar staten (eller åtminstone försöker göra det)
invandrarföreningarnas verksamhet. Därigenom dirigeras och kontrolleras viktiga
inslag i det mångkulturella samhällets tillblivelse genom välfärdsbyråkratin.208 S:t
Afrems församling ”gavs” en nominell makt att vara med och bestämma över delar av
storstadsarbetets praktiska omsättning, vilket var en av nyckelmetoderna i hela arbetet.
Eftersom skolan uppfattades som en så pass viktig del av det lokala sociala livet, och
givetvis för ungdomarnas framtid, och mot bakgrund av den aktuella trenden med
”skolan mitt i byn”-policyn, ville församlingsledningen ha inflytande över utnämningen
av den nya kulturombudsmannen. Frågan aktualiserades aldrig med sådan kraft vid den
första utnämningen eftersom den då aktuelle kandidaten ansågs vara en av ”oss”, sett ur
församlingens perspektiv. När makten ”togs tillbaka” av de som en gång ”gav” den bort
– de reguljära politiska och administrativa strukturerna i Södertälje kommun – kände
sig församlingsledningen sviken och hoppade följaktligen av samarbetet. Mycket av
”skolan mitt i byn”-visionerna bromsades också upp till följd av den latenta konflikt
som uppstod mellan de olika aktörerna, vilket hotade att ytterligare försämra bilden av
skolan och området.209

Skolor där majoriteten av eleverna inte har svenska som modersmål är beroende för
sin överlevnad, pedagogiska utveckling och fullföljande av sitt samhälleliga uppdrag av
att ”skolan mitt i byn”-policyn omsätts i praktiken. Det räcker helt enkelt inte med att
”bara” skicka lärarna på fortbildningskurser i svenska som andraspråk och mångkultu-
rellt förhållningssätt därför att stora materiella och symboliska värden står på spel. För
sitt framgångsrika genomförande är denna policy å andra sidan helt beroende av att
dess innehåll och omfattning definieras lokalt i en kontinuerlig dialog mellan skolan
och hemmet, mellan tjänstemän och representanter för föreningar och församlingar.
För att dessa ska kunna föra en dialog måste maktskillnaderna dem emellan utjämnas;
makten kan inte ges bort och tas tillbaka när den ena parten inte anser sig behöva den
andra för tillfället. Då är det risk att det handlar om ”gisslantagandet”, det vill säga att
låta några lokala eldsjälar vara med för att kunna avvärja eventuell kritik för tjänsteman-
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nastyret. En så uppfattad ”skolan mitt i byn”-policy riskerar att skapa mer skada än
nytta. Även om en tillfällig mobilisering kan åstadkommas, vilket vi har sett i fallet med
turerna kring Kulturombudsmannen och S:t Afrems församling, kan tjänstemännens
och politikernas inställning till varför de boende är med i olika beslutsprocesser på sikt
skapa en enorm besvikelse hos föreningsrepresentanterna, tillika föräldrarepresentanter.

När det gäller storstadsarbetet och skolverksamheten finns det en komplexitet som
går att spåra till själva satsningen. De berörda skolorna har i många år dragits med ett
ekonomiskt underskott och tanken med storstadspengarna var inte i första hand att
täppa till hålen i skolbudgeten. Villkoren var i första hand att pengarna skulle gå till
extraordinära och metodutvecklande insatser. Därför var aktörerna inom skolan mer
eller mindre ”tvungna” att hitta på nya arbetsmetoder, profileringar etc. Denna proble-
matik med ”krav” på extraordinära och metodutvecklande insatser har ibland hämmat
storstadsarbetet. Insatsledare i alla fyra bostadsområdena har uppgett att de känt sig
bundna till de statliga direktiven om metodutveckling och processtänkande. I slutrap-
porten om Huddinges storstadsarbete beskrivs hur de olika insatserna inom skolan mer
utformats för skolornas överlevnad och inte för att bryta segregationen mellan olika
bostadsområden. Författarna till Huddingerapporten påpekar samtidigt att en attraktiv
skola i det egna bostadsområdet är en betydelsefull motkraft mot segregationens repro-
ducering.210 Liknande resonemang går att föra kring utvecklingen i Södertäljes skolor
som varit föremål för storstadsarbetet. För att skolorna ska kunna leva upp till rollen
som bostadsområdets ”motor” gäller det att se till att det finns bensin i tanken. Stor-
stadssatsningens ”bensinpengar” har nu avverkats och frågan är vilka ”drivmedel” som
staten och Södertälje kommun kan erbjuda grundskolorna i Fornhöjden, Geneta, Hov-
sjö och Ronna i framtiden. Under de år som storstadsarbetet varit i gång har det visats
sig att en ”motor” onekligen behövs för ett positivt förändringsarbete i bostadsområ-
dena.

210. Urban, S. m.fl. (2005).





8. Demokrati och delaktighet – stora visioner och 
små resultat

Detta kapitel ska handla om de åtgärder som vidtagits för att öka det demokratiska del-
tagandet i de fyra stadsdelarna Fornhöjden, Geneta, Hovsjö och Ronna. En övergri-
pande frågeställning handlar om hur stor andel av de totala storstadsmedlen som satsats
i detta arbete och vilken typ av insatser som prioriterats. Mycket av arbetet inom mål-
området demokrati och delaktighet har dock koncentrerats till en insats, de så kallade
boenderåden, som i många sammanhang kommit att uppmärksammas som ett djärvt
demokratiskt experiment. Därför kommer boenderåden att spela en central roll även i
denna framställning. Hur har boenderåden varit organiserade? Vilka omständigheter
har haft betydelse för rådens utveckling? Vilka eventuella resultat och effekter har arbe-
tet med boenderåden givit upphov till? Ytterligare en viktig fråga handlar om hur man i
kommunen planerar att ta tillvara de erfarenheter som gjorts och fortsätta arbetet för
ett ökat demokratiskt deltagande efter storstadssatsningens slut?

Centrala begrepp
I riktlinjerna för storstadsarbetet framhålls det så kallade underifrånperspektivet som en
grundläggande förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete. Andra begrepp
som varit vanligt förekommande i den retorik som omgett storstadsarbetet är boende-
delaktighet, brukarinflytande, demokratisk delaktighet och deltagande. Men vad bety-
der egentligen alla dessa begrepp? I Storstadsdelegationens rapport Storstad och framtid
från 2002 beskrivs underifrånperspektivet som att kommunerna kontinuerligt bör
stämma av arbetet i de berörda stadsdelarna mot de boendes behov och viljeyttringar.
Delegationen anser också att de boende bör vara delaktiga i framtagandet av målformu-
leringar och lokala åtgärdsplaner, men att själva initiativet till åtgärder av olika slag inte
nödvändigtvis måste komma direkt från de boende. Underifrånperspektivet ska alltså
inte tolkas som liktydigt med ett underifråninitiativ.211

Flera utvärderare påpekar dock att innebörden av underifrånperspektivet hela tiden
varit oklar, vilket skapat osäkerhet i de berörda kommunerna och lämnat ett stort
utrymme för olika tolkningar. Samma oklarhet präglar flertalet av de begrepp som
omnämnts, vilket kommer till uttryck i olika innebörder även hos utvärderarna. Hos
Hosseini–Kaladjahi, som utvärderat storstadsarbetet i Botkyrka kommun, tolkas
begreppet delaktighet som en fråga om de boendes aktiva medverkan i förändringsar-
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betet.212 Utvärderare i Göteborg ser i stället delaktighet som en fråga om lokal förank-
ring, medan deltagande är att gå ett steg längre och låta de boende vara med och aktivt
påverka arbetet.213 Gemensamt för samtliga begrepp är dock att de i olika grad handlar
om medborgarnas möjlighet till inflytande över angelägenheter som berör dem.

I Södertälje kommun inrättades de så kallade boenderåden, med syfte att bidra till
ett ökat brukar- eller boendeinflytande. Men även detta begrepp är tvetydigt och rela-
tivt vagt. Vilka är egentligen brukarna? I den statliga definitionen innefattas i begreppet
brukare ”de personer som nära och personligt berörs av en kommunal verksamhet och
som i regel utnyttjar den under relativt lång period”. 214I detta sammanhang avses med
begreppet brukare de boende i Fornhöjden, Geneta, Hovsjö och Ronna, som genom
boenderåden skulle ges möjlighet till inflytande över utvecklingen i sina bostadsområ-
den.

Samtidigt finns en risk att ett ökat brukarinflytande kan komma att innebära en för-
svagning av demokratin, snarare än en förstärkning. Brukarinflytandet innebär att viss
beslutanderätt flyttas från de politiska organen, och de representanter som den breda
skaran av medborgare valt, till en avgränsad grupp av brukare. Därmed kan brukarin-
flytandet å ena sidan betraktas som en metod för att stärka den lokala demokratin och å
andra sidan som ett hot mot den representativa demokratins jämlikhetsideal.215 Detta
väcker i sin tur frågor om representativitet och ansvarsutkrävande. Vilka människor är
det som engagerat sig i boenderåden? Kan boenderådsmedlemmarna betraktas som
representativa för de boende i övrigt eller utgör de tvärtom en ny ”boendeelit”?216 Vem
bör stå till svars för de beslut och åtgärder som vidtagits?

Den representativa demokratin
Den svenska demokratin vilar på två grundpelare: principen om representativ demo-
krati och parlamentarism och det kommunala självstyret. I regeringsformens portalpa-
ragraf fastslås att:

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning
och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom representativt och parlamentariskt statsskick
och genom kommunalt självstyre. Den offentliga makten utövas under lagarna.217

Den representativa demokratimodellen innebär att de politiska besluten fattas av
valda politiker, vilket medför att medborgarna inte deltar direkt i det politiska besluts-

212. Hosseini–Kaladjahi, H. (2002) Stora fiskar äter fortfarande små fiskar. Helhetsutvärderingen av storstads-
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213. Törnquist A. (2005) Allting förändras men ingenting förgås. Summerande utvärdering av Storstadssats-
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fattandet. I stället ger de uttryck för sin vilja och preferens i allmänna, periodiska val
där de genom avläggandet av sin röst väljer mellan olika program som de politiska par-
tierna presenterar. De representanter som utses ska sedan företräda folket i riksdag och
kommunfullmäktige inom den ram som lagen föreskriver. Ett centralt problem inom
teoribildningen om demokrati är hur kriterierna delaktighet, representativitet och
ansvarsutkrävande bäst kan uppfyllas. En av anledningarna till den representativa
demokratins stora genomslag världen över är dess ”lösning” på frågan om representati-
vitet och ansvarsutkrävande: medborgarna röstar fram politiska representanter som
sedan har ansvarsskyldighet och kan avsättas om de inte fullgör sina åtaganden. Med
det representativa, parlamentariska statsskicket blir demokrati en metod eller institu-
tionellt arrangemang för att fatta politiska, legala och administrativa beslut.

Det kommunala självstyret innebär i korta ordalag att ansvaret för stora delar av den
offentliga verksamheten förläggs till kommunerna, som ska sköta driften enligt de av
riksdagen fastställda nationella målen för olika sakområden. Även om fördelningen
mellan statliga och kommunala uppgifter skiftar ansvarar kommunerna generellt för
social omsorg, utbildning, bostadsfrågor, renhållning, miljövård, fritid, idrott, ungdom,
kultur, hälsovård, byggnadsväsende, planering, räddningstjänst, el och vatten samt
gator och parker. I takt med välfärdsstatens utbyggnad har kommunerna under senare
decennier fått ansvar för allt fler uppgifter och den statliga styrningen har ändrat karak-
tär från detaljstyrning till mål- och ramstyrning. 1989 ratificerade Sverige den europe-
iska konventionen om kommunalt självstyre, som påkallar den så kallade subsidiaritets-
principen, det vill säga att ”i demokratisk anda lägga besluten närmare folket och stärka
den kommunala självstyrelsen”. I sista hand bestämmer dock regering och riksdag
ramarna för kommunernas uppgifter, genom legal och ekonomisk styrning samt
granskning av fattade beslut. Samtidigt har decentraliseringen inneburit ett ökat bero-
ende mellan stat och kommun.218

Målområdet demokrati och delaktighet
Det operativa ansvaret för insatserna inom målområdet demokrati och delaktighet
vilade under storstadsarbetets inledande år i praktiken på de dåvarande stadsdelsnämn-
derna och stadsdelskontoren, men förflyttades i och med omorganisationen i oktober
2000 till den centrala politiska ledningen och kommunledningskontoret. I januari 2005
övergick kommunledningskontoret i en ledningsenhet med strategiskt ansvar för fem
olika så kallade logikområden, bland annat logikområdet demokrati, integration, folk-
hälsa, jämställdhet och barnkonventionen. Som framgår av tabellen över storstadsarbe-
tets ekonomiska fördelning i kapitel fem har målområdet demokrati och delaktighet
förbrukat sex procent av de totala storstadsmedlen.219 Trots att boenderåden är en av de
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insatser som rönt störst uppmärksamhet, hamnar demokratifrågorna långt ner i priori-
teringsordningen när det gäller fördelningen av ekonomiska medel. Men som framgått
i tidigare kapitel har många insatser inom andra målområden, exempelvis livsmiljö,
folkhälsa och skolan, delvis haft demokratifrämjande syften. Överhuvudtaget är grän-
serna mellan målområden i många fall tämligen flytande, i synnerhet mellan målområ-
dena demokrati och delaktighet samt livsmiljö.

Insatserna inom målområdet demokrati och delaktighet kan delas in i sex olika
huvudkategorier: Information, Boendecentrum, Studiecirkelverksamhet, Föreningsstöd, Val-
information samt Boenderåden och de lokala nätverken. Informationsinsatserna har främst
handlat om skriftlig information om lokala angelägenheter som skickats till samtliga
hushåll i de fyra stadsdelarna. Därtill har varje stadsdel haft en webbplats med informa-
tion om storstadssatsningen och det lokala utvecklingsarbetet i området. Under stor-
stadssatsningens inledande år fanns även en lokal tv-station som sände så kallad ”stor-
stads-tv”. Boendecentrum har i Geneta, Hovsjö och Ronna fungerat som en typ av
medborgarkontor, det vill säga som en mötesplats och informationscentral för sam-
hällsfrågor. I Fornhöjden syftar beteckningen boendecentrum däremot på ett nätverk av
lokala bostadsföretag och föreningar, med syfte att skapa trygghet och trivsel och stärka
närdemokratin i området. I samtliga stadsdelar har det även funnits olika typer av stu-
diecirkelverksamhet samt föreningsstöd, främst via de så kallade trygghets- och trivsel-
fonderna. Inför de allmänna valen och boenderådsvalen 2002 anordnades olika debatt-
forum och diverse informationssatsningar gjordes för att öka valdeltagandet i de fyra
bostadsområdena. I samtliga bostadsområden inrättades dessutom boenderåd, ett slags
boendesammanslutningar med syfte att representera de boende i områdesspecifika frå-
gor och stärka närdemokratin. Boenderåden ingick också i de lokala nätverk mellan
olika verksamheter, föreningar, bostadsföretag och andra aktörer som bildats före eller
under storstadssatsningen.

En stor del av arbetet inom målområdet demokrati och delaktighet har varit kon-
centrerat till boenderåden och trygghets- och trivselfonderna, som sammanlagt förbru-
kat cirka 36 procent av de totala medel som gått till målområdet. Av dessa medel har
cirka 27 procent gått till trygghets- och trivselfonderna och cirka 9 procent till boende-
råden.220 Från och med 2001 gavs stadsdelsutvecklarna i uppdrag att i samråd med
boenderåden fördela de ekonomiska medlen i trygghets- och trivselfonderna till
bidragssökande lokala föreningar. I januari 2002 fastställde kommunstyrelsen i Söder-
tälje ett antal bedömningsgrunder för bidragsansökningarna. Enligt dessa bedömnings-
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grunder ska fondernas medel fördelas till insatser som ”är till nytta för de boende i
området, får bestående positiva effekter samt är regelbundet återkommande”.221 Huru-
vida de hundratals projekt och aktiviteter som startats med hjälp av medel ur trygghets-
och trivselfonderna verkligen uppfyller dessa kriterier är dock omöjligt att avgöra.

Boenderådens organisation och utveckling222

Det övergripande syftet med boenderåden var att öka det demokratiska deltagandet
bland invånarna i Fornhöjden, Geneta, Hovsjö och Ronna. Tanken var att råden skulle
fungera som representanter för de boende och stärka deras möjlighet till inflytande över
sina bostadsområden. De lokala behoven och önskemålen skulle därigenom göras till
utgångspunkt för de olika åtgärder som vidtogs inom ramen för storstadssatsningen.
Förhoppningen var att det ökade inflytandet på lokal nivå också skulle leda till ett ökat
samhällsengagemang i övrigt. Därtill syftade råden till att verka för en positiv utveck-
ling i stadsdelarna genom att initiera samverkan och fungera som kommunikationska-
nal eller koordinator mellan olika parter: boende, lokala föreningar och organisationer,
myndigheter, kommun och andra beslutande organ. På så vis ville man utnyttja områ-
denas resurser effektivare och ta tillvara de lokala aktörernas idéer och kompetens.
Sammanfattningsvis var det långsiktiga syftet och visionen bakom råden att stärka när-
demokratin och skapa bestående forum för dialog och medborgarinflytande, med för-
utsättningar att leva vidare efter storstadssatsningens slut. I det följande ges en beskriv-
ning av rådens utveckling från starten 1999 till hösten 2005.

Etableringsfasen: 1999– 2000
Vid tidpunkten för storstadssatsningens början ingick både Ronna och Geneta i Väs-
tertäljes kommundel, vilket resulterade i att storstadsarbetet i de båda stadsdelarna fick
en likartad utformning. Som ett första steg gjordes år 1999 en inventering av idéer för
det fortsatta utvecklingsarbetet i områdena, som sammanställdes i åtgärdsprogrammen
Ronnas framtid och Geneta i rörelse. Åtgärdsprogrammen togs fram i samråd mellan
olika lokala föreningar och organisationer och kommunens tjänstemän. Samtidigt ska-
pades en styrgrupp bestående av kommundelsnämndens ordförande, kommundelsche-
fen och representanter för olika verksamheter i Ronna och Geneta. Därtill anställdes en
gemensam stadsdelsutvecklare för de båda områdena. Samma år inrättades även de för-
sta interimistiska råden med en sammansättning av tjänstemän och föreningsrepresen-
tanter, vars främsta uppgift var att förbereda bildandet av ordinarie boenderåd. I Ronna
kom interimsrådet att fungera som en rådgivande instans gentemot kommundelsför-
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valtningen i frågor rörande storstadsarbetet, vilket bland annat innebar att alla beslut
om insatser måste godkännas av rådet. I december 2000 övergick interimsråden i Ron-
narådet och Genetarådet, som bestod av en blandning av boenderepresentanter samt
representanter för olika föreningar och församlingar i områdena.

I Hovsjö och Fornhöjden kom storstadssatsningen att utgöra en fortsättning på tidi-
gare satsningar i stadsdelarna. I Hovsjö utarbetades redan 1998 åtgärdsplanen Hovsjö
2000-talet. En av de idéer som framkom i arbetet med åtgärdsplanen vara att skapa en
mötesplats och ett samlande organ för det lokala föreningslivet. Därför bildades Hovsjö
föreningsråd som bestod av representanter för olika föreningar och verksamheter i
stadsdelen. Föreningsrådet kan i mångt och mycket sägas motsvara de förberedande
interimsråden i Ronna och Geneta. I Fornhöjden koncentrerades mycket av storstads-
arbetet till tre centrumbildningar – Boendecentrum, Utbildningscentrum och Familjecen-
trum – som startades redan 1996. Medan Boendecentrum främst arbetade med trygg-
het och trivsel var de båda andra centrumbildningarna inriktade mot förskole- och
skolfrågor respektive folkhälsovård. I varje centrum fanns en projektledare, och verk-
samheterna koordinerades genom det nyinrättade boenderådet. Modellen för boende-
rådet i Fornhöjden byggde på ett samarbete mellan de lokala bostadsrätts- och hyres-
gästföreningarna, vilket innebar att varje förening utsåg två representanter till rådet.

I boenderådens etableringsfas var entusiasmen och förhoppningarna om att kunna
påverka och genomdriva förändringar stora bland många av de boende i stadsdelarna.
Särskilt i Ronna, där rådet inledningsvis hade ett relativt stort inflytande över utveck-
lingsarbetet, präglades rådsarbetet av en påtaglig ”nybyggaranda”.

Formaliseringsfasen: 2001–2003
Den omfattande omorganisationen i oktober 2000 fick påtaliga konsekvenser för arbe-
tet i de fyra boenderåden. Omorganisationen innebar att kommundelsnämnderna, som
tidigare haft det operativa ansvaret för storstadsarbetet i de berörda stadsdelarna, ersat-
tes med sektorsbaserade facknämnder. I och med detta placerades samtliga lokala insat-
ser under de nybildade facknämnderna och fackkontoren, vilket enligt stadsdelsutveck-
larna försvårade arbetet med ett underifrån- och områdesperspektiv avsevärt. Samtidigt
medförde det nya ledarskapet diskussioner om boenderådens befogenheter, vilket upp-
fattades som ett hot mot rådens inflytande och väckte besvikelse och misstro bland
många boende223. Därför utarbetade kommunledningskontoret ett antal förslag till
modeller för rådens organisering och befogenheter. Samtliga råd valde under 2001
modellen för villkorad delegation, vilket förutsätter att råden definieras som represen-
tanter för brukarna, det vill säga de boende i de fyra stadsdelarna. Detta innebar även
att Hovsjö föreningsråd övergick i Hovsjö boenderåd, samtidigt som kravet på att
samtliga medlemmar måste vara bosatta i området infördes.

223. Lindström, J. (2004) s. 29 ff.





Enligt den nya modellen skulle stadsdelsutvecklarna fatta de formella besluten i
samråd med rådet. Stadsdelsutvecklaren tilldelades också villkorad delegation, med
ansvar för medel ur den så kallade trygghets- och trivselfonden. I juni 2001 gavs de
olika facknämnderna i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda vilka frågor som skulle
kunna överföras till råden. Under denna period uppstod också bland kommunens tjäns-
temän och politiker diskussioner kring boenderådens representativitet och legitimitet.
Eftersom flera av råden delvis bestod av förenings- och församlingsrepresentanter, som
inte nödvändigtvis måste vara bosatta i områdena, ansågs de inte tillräckligt representa-
tiva för de boende i övrigt. Däremot hade man en positivare inställning till boenderådet
i Fornhöjden, eftersom man ansåg att sammansättningen av representanter från områ-
dets bostadsrätts- och hyresgästföreningar garanterade att rådet representerade de
boende. Därför beslutade kommunstyrelsen i januari 2002 att inrätta partiopolitiska
personval till råden i Geneta, Hovsjö och Ronna, för att på så vis skapa nya, legitima
boenderåd.

I april 2002 genomfördes val till de tre nämnda råden. Valproceduren var densamma
som vid val till kommunfullmäktige och riksdag, med undantag för att rösträttsåldern
sänktes till sexton år. Inför valet anordnades en omfattande informationskampanj som
följdes av en nomineringsperiod då de nominerade i varje stadsdel utpekades. Trots
informationssatsningen blev valdeltagandet relativt lågt och uppgick i Ronna och
Geneta till cirka 9 procent och i Hovsjö till 10 procent. För Ronnas och Hovsjös del
medförde valet relativt omfattande förändringar i rådens sammansättning medan
Genetarådet fick behålla många av sina gamla ledamöter. I tabellen nedan presenteras
rådens sammansättning i maj 2002.

 . Sammanställning av sammansättningen i Ronna, Geneta, Hovsjö och Forn-
höjdens boenderåd i maj 2002224

Av tabellen framgår att den assyriska/syrianska befolkningsgruppen dominerade i
råden i Geneta, Hovsjö och Ronna medan flertalet av ledamöterna i Fornhöjdens boen-

224. Karlsson, A. (2003) s. 32.

Ronna Geneta Hovsjö Fornhöjden
Ord. ledamöter assyrisk/syriansk bakgrund 8 8 9 0
Ord. ledamöter svensk eller annan bakgrund 1 1 0 9
Totalt antal ord. Ledamöter 9 9 9 9
Ersättare assyrisk/syriansk bakgrund 7 5 6 0
Ersättare svensk eller annan bakgrund 2 3 3 4
Totalt antal ersättare 9 8 9 4
Män bland ordinarie 4 7 4 2
Kvinnor bland ordinarie 5 2 5 7
Åldersspridning bland ordinarie 1939–80 1928–72 1950–74 1924–52





deråd hade traditionell svensk bakgrund. I Hovsjö och Ronna var könsfördelningen
relativt jämn medan Fornhöjden präglades av en övervikt av kvinnor och Geneta av en
övervikt av män. Åldersspridningen var däremot relativt jämn i samtliga råd, med
undantag för Fornhöjden där medelåldern var något högre än i övriga råd. År 2003
hade dock rådens sammansättning förändrats något till följd av avhopp. Samtidigt var
uppslutningen vid rådens möten i avtagande i flera råd och arbetet utfördes huvudsakli-
gen av en liten grupp av engagerade och aktiva medlemmar. Många av de boenderåds-
medlemmar som intervjuades var kritiska till införandet av val till råden, eftersom de
ansåg att valen varken gav upphov till ökad representativitet eller legitimitet. Så här
säger en boenderådsmedlem:

Valet, nej det var inget att ha. Det finns alltid eldsjälar och så finns det de som inte bryr sig. Några av
dem som valdes var tyvärr inte seriösa och de slutade ju också efter ett tag, och så blev det i alla fall vi
kvar som verkligen ville göra något. De var bortkastade pengar och tid. Dessutom blev vi helt hand-
lingsförlamade innan valet, allting stod helt still i kanske sex till tio månader bara för att vi måste
invänta valet.225

Med införandet av de nya arbetsformerna kom rådens arbetsområde att avgränsas till
frågor rörande trygghet och trivsel. Därför föll det även på rådets lott att ta ställning till
bidragsansökningar för medel ur trygghets- och trivselfonden. En utbredd uppfattning
bland rådsmedlemmarna, särskilt i Ronna och Hovsjö boenderåd, var dock att bidrags-
ansökningarna tog allt för mycket tid i anspråk och inkräktade på rådens långsiktiga
arbete med viktiga sakfrågor. Så här säger en rådsmedlem från Ronna:

Jag hade förväntat mig att vi skulle mötas med "vad vill ni göra, vad har ni för mål och varför har ni
gått med här?". Men de frågorna fick vi ju aldrig, utan vi fick de här pappren hemskickade och så satt
man och läste och så skulle man ta ställning till det […] Det var mycket pappersarbete, det var lite segt.
Det blev mycket prat och lite handling kände vi. Vi ville ut och synas och göra saker som syns.226

I andra typer av frågor gavs rådet förslagsrätt till kommunstyrelsen och facknämnderna
samt rollen som remissinstans i alla områdesspecifika ärenden. Befogenheterna begrän-
sades dock, enligt beslut i kommunstyrelsen, genom att andra former för brukarinfly-
tande gavs beslutsföreträde i ärenden inom sitt sektorsområde. Dessutom tilldelades
råden uppgiften att följa upp alla insatser i stadsdelarna och anordna dialogträffar med
de boende för att informera om det pågående utvecklingsarbetet. Inget av de fyra råden
upplevde att situationen efter valet motsvarade de ambitioner och förväntningar som
fanns vid satsningens början. I praktiken fick råden aldrig någon möjlighet att fungera
som remissinstanser, främst på grund av en bristande kontakt med flertalet av de
berörda facknämnderna och fackkontoren. Många av de boenderådsmedlemmar som
intervjuats uppger att intresset från kommunens politiker och tjänstemän var relativt
svalt och att det varit svårt att få respons på frågor och förslag. Ett annat gemensamt

225. Intervju med medlem i Geneta boenderåd den 28 januari 2005.
226. Intervju med medlem i Ronna boenderåd den 25 februari 2005.





problem för samtliga boenderåd var svårigheterna att nå ut till de boende och engagera
dem i förändringsarbetet.

Hösten 2003 ingick samtliga råd i någon typ av lokala nätverk. Med undantag för
Ronnarådet hade råden även lyckats etablera relativt fungerande arbetsformer. I Ronna
medförde valet stora förändringar i rådets sammansättning och därmed även vissa svå-
righeter. Eftersom flertalet av de nya medlemmarna saknade tidigare erfarenheter av
föreningsverksamhet gick arbetet länge ganska trögt. Medan de tre råden i Geneta,
Hovsjö och Ronna utvecklats mot en mer brukarorienterad modell har rådet i Fornhöj-
den ända från början haft mer korporativa inslag. Den korporativa modellen innebär att
representanter för olika intressegrupper, organisationer eller föreningar får inflytande
över beslutsprocessen, och får sin legitimitet genom att dessa fått sina medlemmars för-
troende. Den brukarorienterade modellen är mer generell till sin karaktär och legitime-
ras genom att brukarna, det vill säga alla dem som berörs av en verksamhet, ges infly-
tande över den.227

Frikopplingsfasen: 2004–2005
I december 2003 beslutade kommunstyrelsen i Södertälje att ”frikoppla” boenderåden
från och med den 30 juni 2004, vilket innebar att verksamheten inte fick fortsatt finan-
siering med ordinarie kommunala medel. Med anledning av detta träffades samtliga
boenderåd vid två olika tillfällen under våren 2004 för att diskutera rådens framtida
organisering, men utan att komma fram till några gemensamma beslut.228 En trolig
förklaring är att många, trots att de flesta uttryckte en vilja att fortsätta arbetet, kände
sig osäkra och villrådiga inför uppgiften att driva verksamheten vidare utan det ekono-
miska stödet.

Hösten 2004 var Geneta och Ronna boenderåd nedlagda, medan man i Hovsjö och
Fornhöjden valt att fortsätta, om än under något olika former. I Hovsjö boenderåd som
just hade bildat ideell förening fanns stora planer för framtiden. Enligt muntlig över-
enskommelse med Telgebostäder skulle rådet få hyra en del av Hovsjö Parkkafé, som
länge använts som möteslokal. För att göra rådet känt bland stadsdelens invånare pla-
nerade man bland annat att anordna olika kultur- och fritidsaktiviteter i kafélokalerna.
Våren 2005 befann sig rådet dock i en problematisk situation eftersom man fått avslag
på sin ansökan om finansiella bidrag från kommunens kultur- och fritidskontor. Dess-
utom var verksamheten i Hovsjö Parkkafé nedlagd, vilket gjorde att rådet måste finna
en ny hyresgäst att dela lokalhyran med. I september 2005 var Hovsjö boenderåd i
praktiken nedlagt.

Rådet i Fornhöjden bestod hösten 2004 av cirka åtta till nio aktiva medlemmar.
Eftersom rådet ansåg att föreningsformen innebär allt för mycket administrativt arbete

227. Rothstein, B. (2001) Politik och organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem, s. 72 f.
228. Mötena ägde rum den 4 mars och den 30 mars 2004.





hade man valt att arbeta vidare som ett informellt nätverk av boende. Trots att rådet
hade goda förhoppningar och planer inför framtiden såg man ett överhängande hot
mot sin verksamhet:

Hela tiden när jag pratar har jag Fatma (stadsdelsutvecklaren i Fornhöjden, förf. anm.) i bakhuvudet,
hon är med där hela tiden. För utan henne går det inte, då rasar allting. Hon är ju spindeln i nätet, vi
skulle aldrig klara av att sköta det administrativa arbete med alla kontakter som hon utför. Vi jobbar ju
heltid allihopa, så det finns ju inte en chans att hinna med det. Kanske behövs det inte en stadsdelsut-
vecklare i varje område, men åtminstone en som jobbar med alla fyra stadsdelarna, så att man kunde få
något stöd därifrån.229

Våren 2005 var rådet i Fornhöjden fortfarande mycket aktivt och under april månad
lämnades två olika medborgarförslag till kommunstyrelsen. I förslagen ansöker rådet
om pengar för olika aktiviteter och framför önskemål om ett fortsatt administrativt
stöd. Sommaren 2005 hade ännu inga officiella beslut fattats, men enligt Fornhöjdens
stadsdelsutvecklare var kommunens politiker positivt inställda till det senaste medbor-
garförslaget. Trots att rådet i Fornhöjden hösten 2005 fortfarande var verksamt är frå-
getecknen inför framtiden många. Vid årsskiftet 2005/2006 upphörde storstadsarbetets
första etapp – det vill säga det lokala utvecklingsarbete som bedrivits inom ramen för de
lokala utvecklingsavtalen – och därmed även stadsdelsutvecklarnas tjänster. Utan eko-
nomiska medel och administrativt stöd kan det bli svårt för råden att fortsätta sin verk-
samhet. Ännu ett orosmoment är, enligt stadsdelsutvecklarna, att intresset för samar-
bete hos bostadsföretag och andra samverkansparter svalnat allt mer sedan
”frikopplingen”, eftersom det inte längre finns några extra ekonomiska medel att tillgå.
Samtidigt befarade stadsdelsutvecklarna att besvikelsen över kommunstyrelsens beslut
kan leda till en ovilja att engagera sig i framtiden bland dem som varit aktiva och inves-
terat mycket tid och energi i rådsarbetet. ”Det finns helt enkelt en risk att människor
blir brända av en sån här sak, när man drar igång med stora visioner och så slutar det
med ingenting”, menade stadsdelsutvecklaren i Hovsjö.

Så hur reagerade de boende? Även om besvikelsen var stor mötte beskedet skiftande
reaktioner. Några är uppenbart desillusionerade och säger att de känner sig utnyttjade.
”Boenderådet har bara varit ett spel för gallerierna”, som en boenderådsmedlem
uttrycker det. Andra är visserligen besvikna men hyser samtidigt en tro på att det går
att påverka och genomdriva förändringar. Så här säger en rådsmedlem från Fornhöjden:

Först blev jag väldigt besviken och kände att jag kommer då aldrig gå med i något boenderåd igen.
Men nu känner jag ändå att det går att åstadkomma förändringar, vi har faktiskt uträttat en hel del.
Det är inte vårat misslyckande, det är deras.230

Samtidigt som åsikterna går isär på vissa punkter tycks de rådsmedlemmar som tillfrå-
gats vara överens om vikten av tid och ett långsiktigt perspektiv. Arbetet för att vända

229. Intervju med medlem Fornhöjden boenderåd den 7 september 2004.
230. Intervju med medlem i Fornhöjden boenderåd den 7 september 2004.





den negativa utvecklingen och stärka det demokratiska deltagandet i de fyra stadsde-
larna måste få ta tid, för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att finna fungerande
arbetsformer och nå en bred förankring bland de boende. Därför ser de ”frikopplingen”
som ett uttryck för kortsiktigt tänkande och orimliga krav på snabba resultat från kom-
munens sida. En vanlig kommentar är även att politiker och tjänstemän inte varit vil-
liga att släppa ifrån sig särskilt mycket makt till de boende.

Vad lyckades råden uppnå?
I Geneta, Hovsjö och Ronna fanns från början ambitioner att samarbeta med skolan
och göra en insats för stadsdelarnas barn och ungdomar. I stället kom arbetet huvud-
sakligen att inriktas mot frågor rörande trygghet och trivsel. Trots detta har många av
rådens insatser kommit områdenas barn och unga till del, om än inte med den inrikt-
ning och omfattning som många hade hoppats på. Som exempel på genomförda aktivi-
teter och åtgärder anges främst skötsel av grönområden, förbättrad belysning, upprust-
ning av lekparker och fotbollsplaner och liknande. I flera stadsdelar har råden även
anordnat nattvandringar, festivaler, läxhjälp och andra aktiviteter för barn och ungdo-
mar, exempelvis boxning och kollo. Till detta tillkommer även de aktiviteter som olika
föreningar ordnat med hjälp av medel från trygghets- och trivselfonden. Flertalet av de
insatser som gjorts har dock varit av tidsbegränsad karaktär. Till de mer bestående
resultaten hör främst upprustningar av den fysiska utomhusmiljön.

I Geneta inrättades våren 2003 ett så kallat boendecentrum, med syfte att fungera
som en mötesplats för de boende och bistå med information i samhällsfrågor. Här
fanns även boenderådet och områdets stadsdelsutvecklare inrymda, innan man efter
mindre än ett års tid tvingades säga upp lokalerna som en följd av kommunens ovilja att
överta kostnaderna för verksamheten med medel ur den ordinarie kommunala budge-
ten. En viktig fråga för boenderådet i Ronna var upprustningen av Ronna centrum och
skapandet av ett allaktivitetshus i en av centrumbyggnadens lokaler. Trots rådets
ansträngningar såldes centrumbyggnaden samtidigt som det lokala postkontoret lades
ned och bankomaten i centrum togs bort. Tendensen att olika typer av samhällsservice
försvinner från förorterna är inte unik för Ronna, men framstår som extra motsägelse-
full när det samtidigt pågår en satsning i stadsdelen som med pukor och trumpeter pro-
klamerar att området ska ”utvecklas” och ”förnyas”.231 Även för råden i Fornhöjden och
Hovsjö var upprustningen av centrum en viktig fråga, men liksom i Ronna gav
ansträngningarna ringa resultat. Medan skötsel och mindre upprustningar av den
fysiska utomhusmiljön är några av rådens mer konkreta resultat visade det sig vara en
övermäktig uppgift att genomdriva fysiska upprustningar i större skala.

Samtidigt som underifrånperspektivet kan innebära ett ökat inflytande för de
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boende finns också en risk att ansvar förflyttas nedåt i samhällssystemet, utan att åtföl-
jas av motsvarande makt. Det faktum att enskilda boende tar ett ökat ansvar för sköt-
seln av den fysiska utomhusmiljön i sina bostadsområden, som främst bör vila på
offentliga aktörer som kommunen och de olika bostadsbolagen, kan tolkas som ett
uttryck för en sådan tendens. Exemplet med boenderåden i Södertälje visar dessutom
att de boende saknar makt att påverka omständigheter som ytterst styrs av marknads-
krafter och, i förlängningen, processer på global nivå. Därmed inte sagt att de boendes
ökade inflytande är en omöjlighet. I vilken mån underifrånperspektivets potential för
ett ökat medborgarinflytande förverkligas beror till stor del på de lokala aktörernas age-
rande, främst kommunens politiker och tjänstemän.

Ett av boenderådens syften var att verka för en positiv utveckling i stadsdelarna, vil-
ket bland annat kan sägas innefatta förbättringar av den fysiska miljön samt sociala och
kulturella aktiviteter av olika slag. I så motto har råden delvis lyckats fylla ett av de syf-
ten som formulerades vid satsningens början. Samtidigt var det långsiktiga syftet och
visionen bakom rådens tillkomst att skapa bestående forum för dialog och medborgar-
inflytande, och därmed bidra till ett ökat demokratiskt deltagande. Ett sätt att mäta det
demokratiska deltagandet är att se på hur stor andel av invånarna i de berörda stadsde-
larna som röstat i kommunala och nationella val. I tabellerna nedan redovisas valdelta-
gandet år 2002 i de fyra stadsdelarna samt Södertälje kommun som helhet. Av tabel-
lerna framgår också om valdeltagandet i de olika valdistrikten gått upp eller ner i för-
hållande till valet 1998.232

 . Valdeltagande i Södertälje kommun 2002 i procent (kommunfullmäktige)

Vd = Valdistrikt

 . Valdeltagande i Södertälje kommun 2002 i procent (riksdagsval)

Av tabellerna framgår att den största ökningen skett i två av Ronnas valdistrikt i både
riksdags- och kommunfullmäktigevalet. Även i Hovsjö gick valdeltagandet i båda valen

232. Lindström, J. (2003) s. 44.

Fornhöjden Geneta Hovsjö Ronna Södertälje 
genomsnitt

Vd 17: 66,1 (+1,9) Vd 50: 77,8 (–0,8) Vd 31: 50,3 (+3,7) Vd 53: ,6 (–1,5) 71,4 (–0,2)
Vd 26: 63,8 (+4,1) Vd 51: 57,9 (+3,1) Vd 32: 60,0 (+3,8) Vd 54: 66,1 (+6,2)

Vd 52: 57,7 (–2,5) Vd 33: 57,6 (–2,1) Vd 55: 63,0 (+5,1)

Fornhöjden Geneta Hovsjö Ronna Södertälje 
genomsnitt

Vd 17: 70,5 (+0,6) Vd 50: 78,9 (–0,4) Vd 31: 58,8 (+1,8) Vd 53: 71,0 (–2,8) 76,1 (–1,0)
Vd 26: 70,1 (+1,2) Vd 51: 63,5 (+0,5) Vd 32: 67,6 (+3,0) Vd 54: 68,9 (+2,8)

Vd 52: 62,4 (–2,4) Vd 33: 63,2 (–4,3) Vd 55: 67,8 (+3,6)





upp i två distrikt. Värt att notera är också att valdeltagandet gick upp i samtliga distrikt
i Fornhöjden, som är den enda stadsdel där man inte genomfört val till boenderådet. I
Geneta gick valdeltagandet däremot ner i två av distrikten i såväl riksdags- som kom-
munfullmäktigevalet. Eftersom bilden är långtifrån entydig är det svårt att avgöra om
arbetet med boenderåden haft någon effekt på valdeltagandet i de allmänna valen, som
även kan ha påverkats av en rad andra faktorer. Skillnaderna inom och mellan de fyra
bostadsområdena väcker förvisso många intressanta frågor, men kan inte undersökas
närmare inom ramen för denna rapport.

Hinder för demokratisk förnyelse
Boenderådens främsta syfte var att stärka det demokratiska deltagandet i de fyra stads-
delarna. Genom boenderåden ville kommunen skapa nya kanaler för dialog och med-
borgarinflytande och bidra till folklig mobilisering bland stadsdelarnas invånare. Trots
de stora visionerna och den entusiasm som idén med boenderåd inledningsvis väckte
avtog engagemanget och uppslutningen kring råden allt mer. Hösten 2005 var tre av
fyra boenderåd nedlagda medan det enda kvarvarande rådet går en osäker framtid till
mötes. Vad ligger bakom denna utveckling? Varför lyckades råden aldrig bli de lokala
forum för medborgarinflytande som från början var syftet? I en tidigare utvärderings-
rapport om storstadsarbetet i Södertälje utpekas tre omständigheter som försvårat
demokratisk förnyelse och haft en avgörande inverkan på boenderådens utveckling:
bristen på partipolitisk konsensus, de kommunala tjänstemännens motstånd och bris-
tande folklig mobilisering.233

Bristen på partipolitisk konsensus
De politiska partierna representerar olika demokratiuppfattningar och sätt att se på det
kommunala självstyret, som utgör en av grundpelarna i den svenska demokratin. Stats-
vetaren Urban Strandberg menar att det socialdemokratiska partiet ända sedan sextio-
talet har utgått från en så kallad servicedemokratisk kommunideologi i sin syn på det
kommunala självstyret. Enligt detta synsätt är kommunernas främsta funktion att till-
godose medborgarnas behov av en fullgod och likvärdig samhällsservice. För att alla
kommuner ska kunna erbjuda samma service, vilket ses som en grundläggande förut-
sättning i en demokrati, måste kommunerna vara statsbundna. Den kommunala själv-
styrelsen ska därför utformas som en enhetlig och kraftfull förvaltande organisation
med uppgift att genomföra nationell reformpolitik. I en servicedemokratisk kommun-
ideologi blir kommunerna, sett från medborgarnas synpunkt, i stort sett tömda på
direkta politiska funktioner. Därför har inte heller kommuninvånarnas delaktighet i
den kommunala styrelsen varit en framskjuten fråga inom det socialdemokratiska par-
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tiet. Som en direkt kritik mot servicedemokratin urskiljer Strandberg två andra grund-
hållningar till det kommunala självstyret, medborgardemokratins respektive gemen-
skapsdemokratins kommunideologier, som under sextio- och sjuttiotalen företräddes av
de övriga politiska partierna. Gemensamt för dessa båda synsätt är ståndpunkten att en
livsduglig demokrati förutsätter kommunal självständighet i förhållande till staten.234

Med tiden förändrades synen på det kommunala självstyret, vilket innebar att
moderaterna, folkpartiet och delvis även centerpartiet från och med nittiotalets början
allt mer kom att ansluta sig till samma tankemässiga grundstruktur som socialdemokra-
terna, den så kallade servicedemokratin. Men åsikterna om kommunernas förvaltning
och serviceproduktionens omfattning, organisation och effektivitet går isär mellan de
olika partierna. De borgerliga partierna, främst moderaterna och folkpartiet, föresprå-
kar en ökad kommersialisering, där kommuninvånarna ses som klienter eller kunder
som bör ges möjlighet att välja mellan olika samhälls- och välfärdstjänster. Socialdemo-
kraterna förespråkar däremot, som ett svar på de borgerliga partiernas idéer om mark-
nadsstyrning, ett ökat brukarinflytande över de kommunala verksamheterna. Samtidigt
är partiets hållning, trots de nya inslagen, i huvudsak centralistisk. Idéerna om decen-
tralisering av den politiska makten lever dock kvar, om än i varierande utsträckning och
olika tappningar, hos flertalet av de övriga partierna, med undantag för moderaterna.
Till de främsta företrädarna för denna linje hör idag vänsterpartiet, miljöpartiet, center-
partiet och i viss mån folkpartiet.235

Södertälje kommun styrs idag av en koalition mellan socialdemokraterna, vänster-
partiet och miljöpartiet, där socialdemokraterna är det ledande partiet. Som framgått
följer socialdemokratin en i huvudsak centralistisk linje medan de två andra partierna
förespråkar en ökad decentralisering, med inslag av deltagar- eller direktdemokrati.
Susanne Bergström (s) som är ordförande i kommunens demokrati- och integrations-
beredning menar att boenderådens främsta funktion var att fungera som remissinstans
och kommunikationskanal mellan politiker, tjänstemän, boende och andra lokala aktö-
rer. Att överföra formella mandat och beslutanderätt till boenderåden eller liknande
lokala organ är ingen självklar fråga, utan kräver att man noga definierar deras roll i för-
hållande till den kommunala parti- och tjänstemannaorganisationen, anser hon. Som
främsta skäl till att man valt att dra tillbaka sitt stöd till boenderåden anger Bergström
dock bristen på ekonomiska medel när storstadssatsningen upphör.236

Mats Pertoft som representerar miljöpartiet i kommunens utbildningsnämnd är
däremot uttalat positiv till att överföra beslutanderätt till boenderåd eller andra utom-
parlamentariska organ, förutsatt att de lyckas uppnå representativitet och legitimitet.
Till skillnad från Bergström och Pertoft anser Bengt Hugo Bengtsson som represente-
rar moderaterna i demokrati- och integrationsberedningen att boenderåden var helt fel
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sätt att försöka stimulera ett ökat demokratiskt deltagande. I stället bör krafterna satsas
på en generell politik som skapar arbete för människor samt en ökad kommersialisering
och valfrihet i utbudet av samhällsservice. Dessa uttalanden kan sägas illustrera de olika
partiernas hållning i frågan om den kommunala demokratin ganska väl. Denna brist på
partipolitisk konsensus har resulterat i en frånvaro av tydliga politiska direktiv, vilket
fått betydande konsekvenser för demokratiarbetet och boenderådens utveckling.

De kommunala tjänstemännens motstånd
På vilket sätt har den ideologiska oenigheten mellan de politiska partierna konkret
påverkat demokratiarbetet och boenderådens utveckling? Det finns en tydlig koppling
mellan bristen på partipolitisk konsensus och de kommunala tjänstemännens agerande.
Utan tydlig politisk vägledning hamnar tjänstemännen i en svårhanterlig situation när
man ska prova nya vägar för att involvera kommuninvånarna i den kommunala besluts-
och genomförandeprocessen. Samtidigt föreskriver den svenska grundlagen princi-
perna om parlamentarism och representativ demokrati, det vill säga att medborgarna
inte deltar direkt i det politiska beslutsfattandet, vilket begränsar handlingsutrymmet
ytterligare. Det är med andra ord i kombinationen av en svag politisk vägledning och
det faktiska lagrummet som förklaringen till tjänstemännens motstånd mot ett alltför
vidlyftigt experimenterande med nya arbetsformer bör sökas. I en situation som denna
blir deras enda säkra alternativ att falla tillbaka på sin traditionella roll som experter,
som grundar sin legitimitet på tolkningen av legala instrument och författning. Även
om motståndet delvis kan vara av ideologisk karaktär och bottna i en motvilja att släppa
ifrån sig makt bör det främst betraktas som ett resultat av en osäker politisk ledningska-
pacitet och ett relativt begränsat handlingsutrymme.237

Bristande folklig mobilisering
Utöver bristen på partipolitisk konsensus och de kommunala tjänstemännens motstånd
är bristande folklig mobilisering en bidragande orsak till att många demokratisats-
ningar, däribland boenderåden, inte lyckats förverkliga sina syften. För att boenderåd
eller andra lokala organ för medborgarinflytande ska bli effektiva påverkanskanaler
krävs ett engagemang från medborgarna. Boenderåden väckte till en början ett stort
engagemang hos många boende i de fyra stadsdelarna, men den inledande entusiasmen
avtog med tiden. Frågan är varför det engagemang som faktiskt fanns från början aldrig
resulterade i en bred folklig mobilisering? Medborgarnas engagemang och demokra-
tiska deltagande beror till stor del på vilka reella möjligheter de har att påverka den
kommunala besluts- och genomförandeprocessen.238 För att klassificera olika åtgärder
för att stärka det demokratiska deltagandet använder vi en typologi hämtad från stats-
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vetaren Sherry Arnstein, som kan illustreras i form av en stege.239

 . Stege för medborgardeltagande

På stegens två lägsta nivåer finner vi det Arnstein kallar manipulation och terapi, en typ
av aktiviteter som kan klassificeras som icke-deltagande eftersom de varken syftar till
att göra människor delaktiga i planering eller genomförande av åtgärder. I stället ger de
tjänstemän och makthavare möjlighet att ”utbilda” eller ”bota” deltagarna. Nivå tre och
fyra representerar ett slags symboliska handlingar som Arnstein kallar information och
konsultation, vilket innebär att medborgarna ges möjlighet att höra och bli hörda, men
samtidigt saknar makt att försäkra sig om att beslutfattarna verkligen agerar enligt
deras åsikter och önskemål. Nivå fem är en högre nivå av symboliska handlingar där
deltagarna har rollen som rådgivare medan tjänstemän och makthavare alltjämt behål-
ler makten att fatta beslut. Nivåerna sex, sju och åtta representerar olika former av med-
borgarinflytande där medborgarna ges möjlighet att ingå i förhandlingar och partner-
skap med makthavarna. Delegerad makt och medborgarkontroll innebär att
medborgarna uppnått majoritet i beslutsfattande organ eller full kontroll över den kom-

239. Lindholm, T (2005b) s. 35 ff. Idén till figur 3 är hämtad från följande artikel: Arnstein, S. (1969) ”A
ladder of Citizen Participation”. I LeGates, R.T. & Stout, F., red. (2003) The City Reader, s. 247. Lisa Kings
står däremot för formgivningen av figur 3. De begrepp som används i Arnsteins artikel och som förekom-
mer i figur 3 har översatts till svenska.
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munala genomförandeprocessen.240

Till vilken nivå på stegen lyckades Södertälje kommun klättra med sitt ”djärva”
demokratiska experiment? Boenderåden kan betraktas som ett försök att nå upp till ste-
gens sjunde nivå, delegerad makt, dock begränsad till ett ”målområde”. I den inledande
etableringsfasen hade råden ett relativt stor inflytande över utvecklingsarbetet i de fyra
stadsdelarna, särskilt i Ronna där alla insatser måste godkännas av rådet. Även om
boenderåden saknade formella mandat hade de, i varierande grad, möjlighet att påverka
arbetet inom flera olika sektorsområden. I formaliseringsfasen snävades rådens arbets-
område i huvudsak in till frågor rörande trygghet och trivsel, vilket mötte starka reak-
tioner hos många boende som upplevde att förändringarna minskade deras inflytande.
Samtidigt tillföll den villkorade delegationen formellt stadsdelsutvecklarna, medan
råden tilldelades vetorätt. I fall av oenighet mellan rådet och stadsdelsutvecklaren skulle
kommunstyrelsen fatta beslut i ärendet. De ursprungliga ambitionerna (eller löftena)
om att delegera reell makt till stadsdelarnas invånare mynnade därmed ut i det Arnstein
kallar symboliska handlingar, där de boende har en rådgivande roll och de traditionella
makthavarna behåller makten att fatta beslut. För att människor ska vara villiga att
utföra ideellt arbete på sin lediga tid måste de uppleva att de verkligen har möjlighet att
påverka. Därför är avsaknaden av reell makt en av de främsta anledningarna till det
dalande intresset för boenderåden.241

Knyter vi ihop de olika leden i resonemanget ser vi att de omständigheter som varit
avgörande för boenderådens utveckling – bristen på partipolitisk konsensus, de kom-
munala tjänstemännens motstånd och bristande folklig mobilisering – kan inordnas i
en orsakskedja där en omständighet betingar en annan. Bristen på partipolitisk konsen-
sus och tydliga politiska direktiv har, i kombination med det faktiska lagrummet, resul-
terat i en osäkerhet hos de kommunala tjänstemännen inför att prova nya sätt att invol-
vera de boende i den kommunala besluts- och genomförandeprocessen. Därför begrän-
sades rådens inflytande till en rådgivande roll, med ett dalande engagemang hos stads-
delarnas invånare som följd. Bristen på folklig mobilisering kom slutligen att utgöra ett
av de avgörande argumenten för kommunstyrelsens beslut att ”frikoppla” råden. Där-
med var det också ett faktum att experimentet med boenderåd slutat i en återvänds-
gränd.

Värt att notera är att regeringens diskrimineringsutredare Masoud Kamali i en
debattartikel i Dagens nyheter den 31 augusti 2005 lägger fram ett förslag om att upp-
rätta så kallade medborgarråd i marginaliserade och stigmatiserade bostadsområden.
Medborgarråden ska enligt Kamali fungera som samtalspartner för de myndigheter
som ansvarar för regional utveckling, välfärdsorganisering, arbetsmarknad, boende och
utbildning med mera. I likhet med boenderåden i Södertälje ska medborgarråden bestå
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av boende i de berörda stadsdelarna och tillsättas genom demokratiska val. Dessutom
ska medborgarråden bilda ett nationellt organ för utbyte av erfarenheter och formule-
ring av politiska krav, med syfte att fungera som ett ”reellt samrådsorgan till regeringen
och myndigheter inom specifika sakområden”. Kamalis förslag är med andra ord
mycket likt de försök som gjorts med boenderåden i Södertälje, men är relativt vagt for-
mulerat och berör inte hur eventuella problem med lågt valdeltagande, bristande repre-
sentativitet och otydliga mandat etcetera ska hanteras.242

Representationsproblemet
Som i fallet med boenderåden har frågan om bristande representativitet och legitimitet
varit ett återkommande tema i flertalet av de storstadskommuner där boendesammans-
lutningar av olika slag skapats för att stimulera ett ökat demokratiskt deltagande. Detta
har enligt utvärderare från Mångkulturellt centrum varit ett av de främsta skälen till att
de boende aldrig givits några formella mandat att fatta beslut.243 Frågan är vad begrep-
pet representativitet egentligen innebär? Vår avsikt är inte att erbjuda en definition av
detta komplexa begrepp, utan snarare att ställa frågor om dess innebörd och de diskus-
sioner som förts kring boenderåden i Södertälje kommun.

En av de främsta orsakerna till att boenderådens representativitet ifrågasatts är att
flera av råden inledningsvis bestod av representanter från det lokala föreningslivet.
Även om föreningarna har sin bas i de berörda stadsdelarna, och flertalet av medlem-
marna sannolikt bor där, kan de i princip vara bosatta var som helst. Till skillnad från de
övriga råden hade politiker och tjänstemän en positiv inställning till boenderådet i
Fornhöjden, eftersom man ansåg att modellen med företrädare från de lokala hyres-
gäst- och bostadsrättsföreningarna garanterar att rådet representerar de boende i områ-
det. En annan vanlig invändning var att det finns en risk för att föreningsrepresentanter
driver så kallade särintressen, snarare än allmänna intressen, vilket främst fördes på tal
när det gällde de assyriska/syrianska föreningarna. Även om det mycket väl kan vara så
att vissa boenderådsmedlemmar drivit särintressen väcker påståendet flera viktiga frå-
gor. Har inte alla organisationer, inklusive hyresgäst- och bostadsrättsföreningar, i viss
mån särintressen av något slag? Vad kan det bero på att rådet i Fornhöjden så självklart
tycks ha betraktats som mer representativt än de övriga råden?

Ett tänkbart svar på den sistnämnda frågan är att tjänstemän och politiker tagit mer
eller mindre för givet att hyresgästföreningarna, som en del av den svenska folkrörelsen,
representerar ”det allmännas bästa”. Samtidigt är det möjligt att inställningen till de
”etniska” invandrarföreningarna präglats av en större förbehållsamhet, där minoritets-
positionen kopplats samman med mer avgränsade intressen, så kallade särintressen.
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Diskussionerna om rådens representativitet och legitimitet tycks med andra ord ha
präglats av en klassisk indelning mellan vi och dom, mellan etablerade och ”outsiders”,
där de utanförståendes krav och önskemål betraktats som mindre legitima.244 Dess-
utom har hyresgäst- och bostadsrättsföreningar generellt relativt få aktiva medlemmar
och en liten andel medlemmar med invandrarbakgrund, vilket gör att även Fornhöjds-
modellens representativitet kan ifrågasättas.245 Stadsdelsutvecklaren i Fornhöjden
påpekar dock att representativitetsfrågan varit föremål för intensiva diskussioner i rådet
och att man varit noga med att avgränsa sig från hyresgäst- och bostadsrättsföreningar-
nas angelägenheter.246

Diskussionerna om rådens bristande representativitet och legitimitet resulterade
som bekant i beslutet att genomföra val till de tre råden i Geneta, Hovsjö och Ronna.
Men valen mötte av olika anledningar kritik, såväl från boende som från tjänstemän
och kommunpolitiker. Dels ansåg många att valdeltagandet var alldeles för lågt för att
kunna bidra till rådens ökade representativitet och legitimitet. Dels menade flera att
valet ledde till en överrepresentation av den assyriska/syrianska befolkningsgruppen,
medan mindre organiserade grupper missgynnats. Att människor har olika förutsätt-
ningar att genomföra en framgångsrik personvalskampanj kan förvisso vara sant. Däre-
mot går det att diskutera om valdeltagandet verkligen var så lågt. Som en jämförelse
kan man notera att valdeltagandet i kårvalen på Södertörns högskola 2004 och 2005 var
tre respektive elva procent.247 Dessutom bör ett valdeltagande på cirka tio procent, vid
en jämförelse med det första valet i Ronna då endast ett trettiotal personer deltog,
betraktas som ett resultat av en betydande mobilisering.248 Hur förhåller det sig då med
påståendet att valet ledde till en överrepresentation av den assyriska/syrianska befolk-
ningsgruppen? I tabellen nedan redovisas invånarnas nationella eller etniska bakgrund i
de fyra stadsdelarna och Södertälje kommun år 2001 (jfr. med figur 8).
Tabell 6. Invånarnas nationella eller etniska bakgrund i Fornhöjden, Geneta, 
Hovsjö, Ronna och Södertälje kommun 2001 (%)249
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Fornhöjden Geneta Hovsjö Ronna Södertälje
Svensk 42,4 37,1 19,1 24,3 58,2
Assyrisk/syriansk 22,6 41,3 52,9 59,5 16,2
Finsk 17,8 12,9 15,8 10,0 13,6
Annan 17,3 8,7 12,2 6,1 12,1





Med utgångspunkten att beslutande församlingar bör sträva efter social representation,
det vill säga att olika grupper är procentuellt representerade i förhållande till sin andel
av den totala befolkningen250, var den assyriska/syrianska befolkningsgruppen överre-
presenterad i Geneta, Hovsjö och Ronna. Boenderådet i Fornhöjden präglades däremot
av en överrepresentation av personer med ”svensk” bakgrund. Detta sätt att se på repre-
sentativitet har dock kritiserats, eftersom det förutsätter att tillhörighet till bestämda,
avgränsade grupper, kategorier och gemenskaper överhuvudtaget är möjlig. En individ
har alltid flera olika tillhörigheter, som kvinna, medelklass eller syrian, vilket gör det
svårt att placera människor i enhetliga grupper. Tvärtom rymmer ”grupper” ofta en
avsevärd variation, vilket gör gränserna mellan dem relativt flytande. Därför går det
inte heller att förutsätta att alla medlemmar i en grupp är likadana och har samma erfa-
renheter och intressen.251 Poängen med denna kritik är inte att social representation är
oviktig, utan snarare att resonemanget lätt blir alltför ensidigt. Kategorier som klass,
kön och etnicitet (med flera) sätter sin prägel på människors liv och erfarenheter. Men
att olika sociala och etniska grupper är procentuellt representerade är ingen garanti för
att man lyckas fånga samhällets komplexa väv av maktrelationer, interagerande över-
och underordningsprinciper och skilda livserfarenheter i sin helhet. Däremot är social
och etnisk mångfald en grundförutsättning för en bredare inkludering av olika erfaren-
heter och perspektiv i den politiska debatten.

Återvändsgränd eller språngbräda?
Att boenderåden aldrig lyckades nå de ursprungliga målsättningarna är de flesta över-
ens om. Hösten 2005 var dessutom tre av fyra råd nedlagda. Därför kan det tyckas rim-
ligt att dra slutsatsen att experimentet med boenderåd visat sig vara en återvändsgränd.
Samtidigt är det ändå möjligt att råden fått andra effekter av demokratiskt värde. Fler-
talet av de boenderådsmedlemmar som intervjuats betonar att arbetet i råden varit läro-
rikt och utvecklande. Så här säger en rådsmedlem från Ronna:

Kontakterna är viktiga […] det har jag ju fått och, ja man vet aldrig, världen är liten, vi kanske träffas
någon gång längre fram och vill göra något. Det öppnar ju många dörrar och möjligheter /---/ En
annan kvinna från boenderådet, hon jobbar med såna här kvinnoprojekt och hon har kontaktat mig för
att hon vill att jag ska vara med på det där. Så då blir det vi två från det gamla gänget […] Och sen har
jag lärt mig mycket, att skriva protokoll och hur viktigt det är att följa upp saker. Det här med att inte
lämna frågor, utan att man måste följa upp och utvärdera. Oavsett hur det går med boenderåden så har
man lärt sig mycket på vägen, hur det fungerar helt enkelt.252

I boenderådet har människor med ett gemensamt engagemang mötts och knutit kon-
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takter med varandra. Samtidigt uppger informanten att hon förvärvat nya kunskaper,
bland annat om ”hur det går till” i föreningslivet. Annorlunda uttryckt har rådsarbetet i
detta fall givit upphov till ett ökat socialt kapital.253 En annan boenderådsmedlem som
länge varit föreningsaktiv i en syriansk förening säger så här:

Jag har lärt mig mycket genom arbetet i boenderådet, nu vet jag hur saker och ting fungerar. Jag har
varit föreningsaktiv inom syrianska föreningen länge, men det var alltid svårt med kontakterna med
kommunen. Men tiden i boenderådet väckte intresset för politiken och jag fick fler kontakter, så idag
är jag även aktiv som fritidspolitiker för socialdemokraterna i stadsbyggnadsnämnden. Man kan säga
att jag fungerar som en förmedlande länk mellan de lokala föreningarna och kommunen.254

Även här kan man tala om ett ökat socialt kapital, det vill säga ett utökat socialt nätverk
och kunskaper om hur den kommunala apparaten fungerar, vilket även banat en väg in
i politiken. En vanlig kommentar från kommunens tjänstemän och politiker är att
boenderåden främst lockat ett slags boendeelit av redan föreningsaktiva människor med
ett stort socialt nätverk. Men enligt stadsdelsutvecklaren i Ronna saknade många av
boenderådets medlemmar tidigare föreningserfarenhet. Av de rådsmedlemmar som
intervjuats hade ungefär hälften varit föreningsaktiva före sin tid i boenderåden. I
Ronna var majoriteten av rådets ledamöter kvinnor med invandrarbakgrund, vilket är
värt att notera eftersom det motsäger den stereotypa och vanligt förekommande bilden
av ”invandrarkvinnan” som passiv, isolerad och resurssvag. Så här säger en ung kvinna
från boenderådet i Ronna:

Det finns ju en bild av invandrarkvinnor att de håller sig i bakgrunden och så, men det här gänget bevi-
sade ju verkligen motsatsen. Det var jättekul, för det var något nytt för mig, att se att invandrarkvinnor
också kan. Några av dem var ju med i andra föreningar också, syrianska föreningar och i kyrkan och så.
Fast jag är inte det, för där känner jag att man är i bakgrunden, tyvärr. Och det är oftast samma perso-
ner som sitter på alla poster. Nej, att vara där känns inte meningsfullt, det är inte för mig. Där ska man
inte ta plats.255

Boenderåden har alltså i vissa fall utgjort en arena där andra aktörer än de som normalt
dominerar det lokala föreningslivet kunnat ta plats. Enligt Kima George som själv varit
aktiv i boenderådet i Ronna, och våren 2005 arbetade på kommunens utbildningskon-
tor, finns det flera exempel på före detta boenderådsmedlemmar som via boenderådet
tagit steget in i partipolitiken:

Det positiva som jag har sett med rådet det är att många tog det här steget från rådet till politiken.
Rådet var för många steget ut […] Många av oss som var med i interimsråden är aktiva politiker nu
[…] Råden blev en arena och en mötesplats för de politiska partierna för att kunna värva in politiker
till sina partier […] Det var inte så vi planerade interimsråden, att det även skulle få såna effekter.256

253. Begreppet socialt kapital behandlas bland annat av statsvetaren Robert Putnam i: Putnam, R. (1996)
Medborgarandans rötter i Italien. 
254. Intervju med medlem i Geneta boenderåd den 28 januari 2005.
255. Intervju med medlem i Ronna boenderåd den 25 februari 2005.
256. Intervju med f.d. medlem i Ronna boenderåd och insatsledare för val till råden i Geneta, Hovsjö och
Ronna den 29 mars 2005.





Exakt hur många det är som gått från boenderåden och in i politiken är svårt att säga.
Men under de samtal och intervjuer som genomförts under arbetet med utvärderingen
av storstadsarbetet har fyra personer från Ronna och Geneta som stämmer med denna
beskrivning lokaliserats. Några av dem har tidigare varit föreningsaktiva och samhälls-
engagerade personer, men ingen har varit politiskt aktiv före tiden i boenderåden. Men
genom arbetet i råden har de skaffat sig erfarenheter, kunskaper och kontakter som
banat en väg in på den lokala politiska arenan. Trots de magra resultaten i form av folk-
lig mobilisering och ökat valdeltagande, har ändå boenderåden givit vissa effekter av
demokratiskt värde. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att råden, om än i mycket
begränsad omfattning, kom att fungera som en rekryteringsbas för de lokala politiska
partierna. Enligt Kima George finns också flera före detta boenderådsmedlemmar från
Ronna som engagerat sig i olika typer av lokala brukarstyrelser och pågående integra-
tions- och demokratiprojekt, vilket även det bör ses som en form av demokratiskt del-
tagande. Men att bara lyfta fram de positiva exemplen vore missvisande. Tiden i boen-
deråden har inte haft lika positiva konsekvenser för alla. Så här säger en besviken
rådsmedlem:

Om de skulle komma med en ny satsning skulle jag absolut inte vilja vara med och engagera mig, jag är
inte längre aktiv i någonting. Okej, jag är fortfarande ordförande i hyresgästföreningen, men bara
några månader till, sen är det slut. Det blir ju bakslag av sånt här, när man jobbar och kämpar, men så
blir det ingenting av det. Man blir besviken, man tröttnar.257

En risk med tidsbegränsade satsningar av detta slag är, som flera av stadsdelsutveckla-
rna påpekat, att människor förlorar sitt engagemang när deras ansträngningar inte ger
någon utdelning, utan rinner ut i sanden när satsningen går mot sitt slut. Att boenderå-
den som organisatorisk form för lokalt medborgarinflytande aldrig blev någon fram-
gång är ett faktum. Men på det individuella planet tycks råden ha fått mer skiftande
effekter. För vissa har boenderåden varit en återvändsgränd, som slutat i besvikelse och
förlorad tilltro till såväl kommunala tjänstemän som politiker och partier. För andra har
råden inneburit en möjlighet att förvärva socialt kapital och utgjort en språngbräda in i
politiken eller andra former av demokratiskt deltagande. Kanske ger arbetet i råden
också ringar på vattnet som sträcker sig in i framtiden, i form av ännu okända projekt
och engagemang.

Strategier för framtiden
Efter cirka fem års arbete är satsningen på boenderåd avslutad. Hur planerar kommu-
nen att ta tillvara boenderådsmedlemmarnas engagemang och de erfarenheter som
gjorts under arbetets gång? Vilka alternativa former för att stimulera ett ökat demokra-
tiskt deltagande ser kommunens politiker och tjänstemän framför sig? Stadsdelsutveck-
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larna är några av de tjänstemän som arbetat närmast människorna i de fyra bostadsom-
rådena och som haft till uppgift att förverkliga underifrånperspektivet. Samtliga
stadsdelsutvecklare är mer eller mindre kritiska till idén med boenderåd, främst efter-
som de anser att råden var en tjänstemannaprodukt som skapats för att möta de poli-
tiska direktiven om ett underifrånperspektiv i storstadsarbetet. I likhet med flertalet av
de boenderådsmedlemmar som intervjuats anser stadsdelsutvecklaren i Hovsjö att
kommunens tjänstemän och politiker inte haft något intresse av att överlåta reell makt
till de boende.258 I stället har boenderåden främst varit ett sätt för kommunen att möta
statens krav om ett underifrånperspektiv i storstadsarbetet. Detta uttalande stärker
tesen om att bristande stöd från både tjänstemän och politiker utgjort ett avgörande
hinder för boenderådens utveckling. Även Bengt Hugo Bengtsson (m) och Mats Per-
toft (mp) medger att intresset för boenderåden varit ganska svalt när frågan diskuterats
i demokrati- och integrationsberedningen. Idag ser stadsdelsutvecklarna två olika vägar
för att få till stånd ett ökat demokratiskt deltagande. Stadsdelsutvecklaren i Hovsjö
förespråkar en strategi som går ut på att delegera formell makt till de boende:

Jag tror att om boenderåden eller liknande organ i en framtid ska kunna fungera som det var tänkt, då
måste de faktiskt, i alla avseenden, likställas med de politiska församlingarna. Alltså då ska det bli val,
direkta personval, vart fjärde år i samband med valet till kommunfullmäktige […] De ska få fullstän-
diga mandat och egen ekonomi. Då skulle det bli meningsfullt för människor att engagera sig och rösta
i valet.259

Med Arnsteins terminologi kan detta scenario beskrivas som ett exempel på delegerad
makt eller medborgarkontroll, de två högsta nivåerna på ”stegen” för demokratiskt del-
tagande. Om graden av demokratiskt deltagande korresponderar med graden av infly-
tande skulle en strategi som denna sannolikt kunna resultera i en betydande folklig
mobilisering. För att lösa eventuella problem med brist på tid och kompetens föreslår
stadsdelsutvecklaren i Hovsjö att de valda boenderepresentanterna arvoderas och erhål-
ler expertis och administrativt stöd från den kommunala tjänstemannaorganisationen.
Men stadsdelsutvecklaren i Ronna ser andra alternativ för att stärka det demokratiska
deltagandet:

Jag tror på att man försöker uppmuntra och stödja eldsjälar eller organisationer, att man skapar en
plattform genom att tillhandahålla en tjänsteman eller en lokal, etcetera […] Att man erbjuder de
boende vissa resurser som de kan utnyttja för att hitta sina egna former. Men det är inte säkert att man
uppnår några snabba framgångar på det sättet, det gäller att ha ett mycket längre tidsperspektiv än det
vi har haft i storstadssatsningen.260

I detta förslag betonas i stället för formella mandat vikten av ett långsiktigt perspektiv
och ett engagemang som växer underifrån, utan att från tjänstemannahåll styras in i
redan fastställda ramar. Bland stadsdelsutvecklarna finns många tankar och idéer om
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strategier för ett fortsatt demokratiarbete. Men som fallet med boenderåden visat är
tjänstemännens handlingsutrymme många gånger beroende av politiskt stöd och väg-
ledning. En avgörande fråga är därför om de erfarenheter och tankar som finns hos
stadsdelsutvecklarna kommer att tas tillvara av kommunens politiker? Så här svarar
Susanne Bergström, socialdemokrat och ordförande i demokrati- och integrationsbe-
redningen, på frågan om hur kommunen planerar att fortsätta demokratiarbetet efter
storstadssatsningens slut:

Jag är bekymrad. Det finns ju inga pengar kvar, men vi måste försöka hitta någon liten skärv för att
arbeta vidare med boendeinflytande. Kanske kan man finna någon typ av samverkanslösning mellan
kommunen, intresserade boende och de olika bostadsföretagen.261

Kanske kan detta vara en framkomlig väg för att arbeta vidare med boendeinflytande,
men samtidigt finns enligt stadsdelsutvecklarna en risk att bostadsföretagens intresse
för samarbete svalnat när det inte längre finns några extra pengar. Dessutom är Berg-
ströms uttalande snarare att betrakta som lösa funderingar än en utarbetad strategi för
framtiden. Bengt Hugo Bengtsson (m) och Mats Pertoft (mp) pläderar i stället för
lokala föräldrastyrelser i kommunens grund- och gymnasieskolor som ett alternativt
sätt att stimulera ett ökat demokratiskt deltagande. Men detta löser inte automatiskt
frågan om hur man ska ta tillvara boenderådsmedlemmarnas engagemang, delvis i frå-
gor som går utöver skolans värld. Ingenting i politikernas uttalanden tyder heller på att
man lyssnat på och tagit tillvara stadsdelsutvecklarnas erfarenheter och idéer. Därför
finns en överhängande risk att de stora visionerna om ett långsiktigt områdesbaserat
demokratiarbete faktiskt mynnar ut i – ingenting.

Sammanfattning
Mycket av arbetet inom målområdet demokrati och delaktighet har koncentrerats till
boenderåden och de så kallade trygghets- och trivselfonderna, som sammanlagt förbru-
kat 36 procent av de resurser som satsats på demokratifrämjande åtgärder. Av dessa
medel har cirka 9 procent gått till boenderåden och cirka 27 procent till trygghets- och
trivselfonderna.

Hösten 2005 var tre av de ursprungligen fyra boenderåden nedlagda. Tre faktorer
har varit avgörande för boenderådens utveckling: bristen på partipolitisk konsensus, de
kommunala tjänstemännens motstånd och bristande folklig mobilisering. Dessa fakto-
rer kan inordnas i en orsakskedja där en omständighet betingar en annan. Bristen på
partipolitisk konsensus och tydliga politiska direktiv har, i kombination med det fak-
tiska lagrummet, resulterat i en ovilja hos de kommunala tjänstemännen att prova nya
vägar för att involvera de boende i den kommunala besluts- och genomförandeproces-
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sen. Därför kom boenderådens inflytande att begränsas till en rådgivande roll, med ett
dalande engagemang och intresse hos de boende som följd. Bristen på folklig mobilise-
ring i de berörda stadsdelarna kom slutligen att utgöra ett av de avgörande argumenten
för kommunstyrelsens beslut att dra tillbaka sitt stöd till råden.

Även frågan om rådens oklara roll och bristande representativitet har utgjort ett
centralt problem under större delen av den period som råden varit verksamma. Men
trots att råden aldrig blev de lokala forum för dialog och medborgarinflytande som från
början var syftet, har arbetet givit vissa effekter av demokratiskt värde på det individu-
ella planet. Flera av de boenderådsmedlemmar som intervjuats uppger att de genom
rådsarbetet kunnat öka sitt sociala kapital, vilket i några fall banat väg in på den lokala
politiska arenan. I andra fall har boenderåden, även på det individuella planet, varit en
återvändsgränd som slutat i förlorad tilltro till både kommunala tjänstemän och politi-
ker. Samtidigt framgår av de politiker som tillfrågats att kommunen saknar en klar stra-
tegi för hur de erfarenheter som gjorts ska tillvaratas i ett fortsatt arbete för att öka de
boendes delaktighet och demokratiska deltagande.





9. Folkhälsa och Livsmiljö

Södertäljes storstadsarbete inom målområdena folkhälsa och livsmiljö (det senare även
kallat trygghet och trivsel) har ett gemensamt ändamål, det vill säga att förbättra folkhäl-
san inom storstadssatsningens områden och de har därför behandlats i texten som tätt
sammanhängande. I denna del av rapporten kommer tre övergripande frågor att styra
redovisningen kring insatserna inom målområdena folkhälsa och livsmiljö. Den första
frågan berör hur stor del av storstadsmedlen som satsats på målområdena folkhälsa och
livsmiljö. Den andra frågan handlar om hur dessa pengar använts, medan den tredje
fokuserar resultaten i arbetet med målområdena.262

I syfte att öka folkhälsan och skapa trivsammare och tryggare livsmiljöer har olika
insatser planerats och påbörjats i de fyra stadsdelarna Fornhöjden, Hovsjö, Ronna och
Geneta. Av de totala storstadsmedlen har fyra procent263 gått till folkhälsoinsatser mel-
lan åren 1999 och 2005. En stor del av folkhälsoinsatserna i de fyra stadsdelarna har
varit inriktade på att utveckla verksamheterna kring familjecentralerna. Ansvaret för
familjecentralerna har legat på social- och arbetsmarknadskontoret sedan den kommu-
nala omorganisationen. Innan dess låg ansvaret på respektive kommundelskontor.
Andra insatser som inordnats under målområdet folkhälsa har legat på kultur- och fri-
tidskontoret och kommunledningskontoret, beroende på insats.

Verksamheten inom målområdet livsmiljö har dominerats av insatser som syftat till
att minska brottsligheten, öka tryggheten, skapa mötesplatser för de boende, öka delta-
gandet samt att rusta upp fysiska miljöer. Kommunen har satsat sju procent264 av stor-
stadsmedlen på målområdet livsmiljö sedan satsningens början. Ansvaret för insatserna
inom detta område har huvudsakligen legat på kultur- och fritidskontoret, men det har
förekommit insatser som legat under kommunledningskontoret.

Folkhälsoarbetet i Södertälje är inte enbart begränsat till ett insatsområde. Många
rapporter har understrykt betydelsen av att se hälsa som beroende av faktorer som
utbildning, delaktighet i arbetslivet, ekonomisk och social trygghet, goda uppväxtvill-
kor, engagemang och delaktighet i samhällslivet samt trivsamma och säkra miljöer.265

Folkhälsoarbetet i Södertälje bedrivs i nära samverkan mellan kommunen och Stock-
holms läns sydvästra sjukvårdsområde. Hösten 2000 tillsattes en ”folkhälsosamordnare”
i kommunen. Denna tjänsteman har som uppgift att stimulera folkhälsoarbetet i kom-
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ställdhet”.
263. Det vill säga 7 200 000 kronor.
264. 12 129 000 kronor.
265. Exempelvis Marttila, A. & Tillgren P. (2003).





munen och bekostas av kommunen och landstinget.
Folkhälsofrågorna i Södertälje har formulerats i en folkhälsoplan som antogs våren

2001. I hälsoplanen anges följande målsättning: ”En långsiktig samhällsutveckling där
livsmiljön ger alla barn och ungdomar, i första hand, möjlighet att uppnå en god hälsa.
Skillnaden mellan de ur hälsosocial sett minst gynnade områdena och Södertälje som
helhet ska minska”.266 Planen har arbetats fram i samarbete mellan kommunen och
Stockholms läns landsting och fokuserar barn, ungdomar och familjer. Definitionen av
folkhälsa är hämtad från en utredning av Nationella folkhälsokommittén, som syftar till
ett allmänt hälsotillstånd bland invånarna samt ”förekomsten och fördelningen av sjuk-
lighet, skada, funktionsnedsättningar och dödsfall, orsakerna till förekomsten och för-
delningen liksom konsekvenserna för individ och samhälle samt den förändring som
sker över tid i nämnda avseenden.”267 Folkhälsoarbete beskrivs som sjukdomsförebyg-
gande åtgärder och planerade, systematiska insatser för att förbättra hälsan bland kom-
munens invånare. Avsikten med hälsoplanen var att fastställa grundläggande riktlinjer
för de olika kommunala verksamheterna, för att dessa skulle arbeta med folkhälsa uti-
från förutsättningen att inbegripa folkhälsofrågor i all planering.268

I avtalet mellan staten och Södertälje kommun tas folkhälsofrågorna upp och dessa
rör huvudsakligen boendemiljön, stödjande omgivningar för barn och familjer samt
koordinering av insatser kring barn och ungdomar. Behovet av särskilda satsningar i
storstadssatsningens områden grundas i en tidigare rapport där man kommit fram till
att 20 procent av stadens befolkning uppgett att de mår dåligt eller mycket dåligt samt
att majoriteten av dem är bosatta i Geneta, Hovsjö och Ronna.269 Samtidigt visar sta-
tistiska uppgifter om antalet sjukdagar per sjukförsäkrad att skillnader i ohälsa är stora
mellan storstadssatsningens bostadsområden och de övriga delarna av Södertälje. År
2001 låg antalet sjukdagar i de av storstadssatsningen berörda områdena på 39,9 pro-
cent jämfört med de övriga delarna av kommunen som låg på 27,9 procent. I en slut-
rapport från den nationella utvärderingen av storstadssatsningen dras slutsatsen att
ökningen av antalet sjukdagar varit mycket större i storstadssatsningens områden än i
kommunerna som helhet.270 Det har även visat sig att det finns skillnader i sjukligheten
bland inrikes och utrikes födda, där de förras sjuklighet ökat mer än de senares. När det
gäller den självupplevda hälsan var situationen liknande, och de utrikes födda anmälde
en sämre självupplevd hälsa än de inrikes födda.271

266. Södertälje kommun (2001b) Hälsa på lika villkor. Folkhälsoplan för Södertälje, s. 3.
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9. Folkhälsoinsatserna i Södertäljes storstadsområden

I en baslinjestudie av folkhälsoinsatserna inom storstadssatsningen i Stockholms län
konstateras att folkhälsofrågorna fått olika utrymme i utvecklingsarbetet inom de av
satsningen berörda kommunerna.272 I Södertälje utgör folkhälsofrågorna ett särskilt
målområde, men folkhälsoinsatser går även att hitta under andra målområden så som
arbetsmarknad, skola och språkutveckling. Många av insatserna har varit riktade till unga
kvinnor och till att utveckla en mångkulturell äldrevård. Merparten av de resurser som
satsats på en ökad folkhälsa har investerats i familjecentralernas verksamhet.273 Avsik-
ten har varit att utveckla ett samarbete med socialtjänsten, den landstingsbaserade
mödra- och barnhälsovården samt primärvården. En annan målsättning har varit att
utveckla samverkan mellan kommunen, försäkringskassan och primärvården i rehabili-
teringsfrågor under den områdesövergripande insatsen Rehabilitering genom arbete och
sysselsättning.274 Totalt tio insatser har startats inom målområdet folkhälsa under stor-
stadssatsningens gång, varav sju införlivats i den ordinarie kommunala verksamheten,
två lagts ner och en ”avklarats”. Den följande framställningen kommer att kretsa runt
arbetets andra och tredje vägledande fråga, nämligen om hur storstadsmedlen använts
och vilka resultat de företagna insatserna uppvisat. Vi ämnar inte redovisa alla insatser
som företagits inom folkhälsoområdet utan kommer att koncentrera redovisningen
kring insatser som varit gemensamma för storstadssatsningens områden.

Arbetet med familjecentralerna
De centrala insatserna i arbetet för en förbättrad folkhälsa i storstadssatsningens områ-
den har varit familjecentralernas verksamhet. Familjecentralerna har varit knutpunkter
för folkhälsoinsatserna i de fyra områdena och dess viktigaste samverkanspartners har
bland andra varit: barnavårdscentralen, mödravårdscentralen, Vårdcentrum, skola,
kyrka, polis, barnomsorg, socialtjänst, Rädda barnen, kvinnojour/brottsofferjour, pri-
märvård, PBU, Södertälje sjukhus och fritidsgårdarna. Familjecentralerna har till en
början drivits i projektform och syftet har varit att fasa in dem i kommunens ordinarie
verksamhet. Alla fyra centralernas verksamhet har permanentats och de har övergått till
att helt finansieras av ordinarie kommunala medel.

Avsikten med familjecentralerna har varit att arbeta preventivt och skapa en lokal
mötesplats för familjer. Familjecentralernas verksamhet vänder sig huvudsakligen till
föräldrar, barn och tonåringar. Familjecentralen i Fornhöjden driver exempelvis en

272. Marttila, A. & Tillgren P. (2003) s.38–48.
273. Ibid., s. 45.
274. Södertälje kommun (2001a)Oktoberrapport 2001, s. 10.





öppen förskola i samverkan med Boendecentrum som är inriktad på barn i riskzonen.
Även trivselfrämjande aktiviteter för familjer har genomförts i familjecentralens regi.
Vidare ingår familjecentralen tillsammans med förskola, skola, fritidsgård och Vård-
centrum i ett folkhälsoprojekt, Folkhälsa på Fornhöjden, som arbetats fram efter den för-
sta revideringen av de lokala utvecklingsavtalen i maj 2001. I april 2002 placerades
familjecentralens verksamheter i gemensamma lokaler, vilket gjort arbetet på centralen
lättare.

Tyngdpunkten på Lyktans familjecenter i Hovsjö ligger på att stärka tonårsflickor och
deras familjer genom tjejgruppsarbete, familjerådslag, nätverksarbete och insatser för
kvinnofrid. Våldutsatta kvinnor och deras barn har varit en prioriterad målgrupp sedan
våren 2001. Sedan september 2001 finns även en verksamhet som ska hjälpa våldsutö-
vande män. Aktiviteter som styrketräning, vattengympa, stavgång, motionsgympa och
utbildning inom hälsa, kost och motion har riktat sig till både fysiskt aktiva och inaktiva
boende i området.275

Några bestående effekter av satsningar på familjecentraler är svåra att identifiera då
dokumentation och uppföljning av dessa insatser saknas. Dock kan det konstateras att
familjecentralernas verksamhet i områdena inneburit en positiv förändring för familjer
med speciella behov. Enligt stadsdelsutvecklaren för Hovsjö har satsningarna resulterat
i två viktiga förändringar i bostadsområdet Hovsjö, dels en utökning och förankring av
sjukgymnasternas verksamhet, dels den bestående samverkan mellan olika aktörer som
utvecklats i samband med satsningarna.276 I Fornhöjdens åtgärdsplan för 2003–2004
konstateras att det varit svårt att avläsa några resultat av arbetet för ökad folkhälsa i
Fornhöjden. Enligt hälsosocialt index har folkhälsan dock försämrats sedan år 2000.277

Enligt Fornhöjdens stadsdelsutvecklare har arbetet med folkhälsa i stadsdelen inte fått
tillräckligt mycket utrymme och trots att hon varit i kontakt med folkhälsosamordna-
ren visste hon vid intervjutillfället inte om att kommunen hade en folkhälsoplan.278

Insatser inom äldrevården
Både Geneta och Ronna har redovisat satsningar som syftat till att utreda behovet av
alternativa vårdformer bland äldre assyrier/syrianer. Geneta har redovisat för insatsen
Utredningen äldrestöd, som syftade till att kartlägga behoven och föreslå alternativa lös-
ningar till service- och sjukhemsboende. Denna insats avslutades efter fullgjort upp-
drag i december 2001. Ronna har också satsat på en förbättrad äldrevård av assyrier/
syrianer för att skapa jämlika förutsättningar för den assyriska/syrianska gruppen.279

Dessvärre saknar dessa insatser uppföljning, varför det blir oerhört svårt att bedöma

275. Södertälje kommun (2002d) Åtgärdsplan för Hovsjö. Andra finansieringsperioden 00/07/01–02/12/31, s.
24–25.
276. Intervju med stadsdelsutvecklaren för Hovsjö den 25 juli 2005.
277. Södertälje kommun (2003) Åtgärdsplan för Fornhöjden 2003–2004, s. 8.
278. Intervju med stadsdelsutvecklaren för Fornhöjden den 28 juli 2005.
279. Marttila, A. & Tillgren P. (2003) s. 45.





deras effekter.

Målområdesövergripande insatser
Stadsdelarnas arbete med folkhälsa är nära förbundet med andra målområden utöver
själva målområdet folkhälsa, däribland målområdet livsmiljö. Syftet med detta målom-
råde är att invånarna ska känna sig trygga i sina bostadsområden och uppfatta dem som
attraktiva. Det poängteras exempelvis i Genetas åtgärdsplan att goda och hälsosamma
livsmiljöer borde prioriteras för hälsans skull.280 Genetas insats Boxning i förebyggande
syfte som förenade dessa två målområden syftade till att erbjuda alternativa fritidssyssel-
sättningar för ungdomar, och den var verksam under vårterminen 2002. Denna insats
planerades efter utvärdering att tas över av Syrianska föreningen. Det saknas dokumen-
tation kring insatsen samt information om den tagits över av Syrianska föreningen. I
Hovsjös åtgärdsplan beskrivs en rad sociala problem i området. Fem insatser har redo-
visats under målområdet folkhälsa, varav en även syftat till att förbättra livsmiljön i
området. Familjecentralerna har förutom syftet att förbättra folkhälsoläget även varit
inriktade på att öka delaktigheten och det demokratiska deltagandet bland de boende i
områdena.

Folkhälsa har även utgjort ett inslag i insatser inom målområdet arbete och sysselsätt-
ning. I Ronna riktades en insats till en grupp romska kvinnor med svag position på
arbetsmarknaden med syftet att ge dessa grundläggande studier och arbetsträning (se
kapitel 6). En annan syftade till att stimulera invandrarkvinnor till ökad hälsa och möj-
ligheter till egen försörjning.281 Huruvida dessa insatser burit frukt i form av förbättrad
folkhälsa är ytterst svårt att uttala sig om då dokumenterad uppföljning av insatserna
saknas.

Livsmiljö
För att öka tryggheten och trivseln i storstadssatsningens områden har ett antal insatser
inriktats mot att upprusta den fysiska miljön. Komplementerande områden så som kul-
tur, fritid, föreningsliv och brottsförebyggande verksamhet har tagits hänsyn till i arbe-
tet för ökad trygghet och trivsel. Olika aktörer har samverkat i de fyra bostadsområ-
dena, däribland polis, bostadsföretag, föreningar, fritidsgårdar, skolor, kyrkosamfund
med flera. Det har även bildats ett brottsförebyggande råd i kommunen och detta råd är
inbegripet i trygghets- och trivselarbetet.282 Arbetet med målområdet livsmiljö har
huvudsakligen drivits av boenderåden, fritidsgårdar och olika föreningar i samverkan
med andra lokala aktörer. Insatserna har riktat in sig på kulturaktiviteter och sommar-
aktiviteter för barn, ungdomar och familjer samt viss upprustning av områdena. I arbe-

280. Södertälje kommun (2002) Geneta i rörelse. Reviderad åtgärdsplan juli 2002– december 2002.
281. Södertälje kommun (2002c) Ronnas framtid. Reviderad åtgärdsplan juli 2000– december 2002.
282. Södertälje kommun (2001a).





tet med målområdet livsmiljö har de boende i områdena varit mycket aktiva i form av
boenderåd, föreningsråd och liknande. Skälen till insatserna i dessa fyra bostadsområ-
den har angetts ligga i de negativa tal de uppvisat när det gäller brott, upplevd otrygg-
het m.m.

Sammanlagt 29 insatser har startat inom målområdet livsmiljö, varav 20 lagts ner
eller avklarats och 6 implementerats i den ordinarie verksamheten. Framställningen av
insatserna inom målområdet livsmiljö kommer att följa frågorna om hur pengarna
använts samt vilka resultat som går att skönja. För att underlätta läsningen har vi valt
att låta redovisningen kretsa kring tre teman vi urskiljt bland de insatser som gjorts
inom området, det vill säga brottsförebyggande arbete, skapandet av mötesplatser samt
fysisk upprustning. Dessa tre teman är idealtypiska och har alltså inte någon klar
avgränsning mot varandra; tvärtom är gränserna mellan dem mycket flytande.

Brottsförebyggande arbete i områdena
Mycket av arbetet för att öka tryggheten och trivseln i bostadsområdena har varit av
brottsförebyggande karaktär. Ungdomar har bildat grupper som patrullerar i områdena
på fritiden och fungerar stödjande och brottsförebyggande (Lugna Hovsjö, Trygga Forn-
höjden, Lugna Ronna och Geneta). Exempelvis består Trygga Fornhöjden av tolv ungdo-
mar, som patrullerar gatorna på helgerna. Arbetet inom gruppen beskrivs som lyckat
och utvecklande. Detta trygghetsarbete har belönats med pris för sin insats i kommu-
nen och beskrivs av stadsdelsutvecklaren som en långsiktig aktivitet som fått en fast
förankring i stadsdelen.283 Lugna Ronna bildades efter förebilden Trygga Hovsjö och
ansvaret har från början legat på Polismyndigheten i Södertälje som så småningom
skjutit över det på fritidsgårdarna. Denna grupps verksamhet har sträckt sig över grän-
sen till Geneta och finansierades våren 2002 genom Genetas storstadssatsning.

Mötesplatser och fysisk upprustning
Fonden för trygghet och trivsel har startats i områdena och gett de boende i området möj-
lighet att delta i olika aktiviteter i stadsdelarna. Denna fond har finansierat olika aktivi-
teter och upprustningar i områdena, exempelvis Ronnas tidigare aktiviteter: Sommarak-
tiviteter och Mötesplats för kvinnor. I Geneta har olika föreningar, skolan, förskolan,
kulturskolan med flera samverkat för att skapa sommaraktiviteter med syfte att stärka
familjesammanhållningen och gemenskapen bland de boende i området. Dessa aktivi-
teter har sedan december 2001 ingått i fonden för trygghet och trivsel.

2001 tillkom dessutom en integrationsbefrämjande fond som syftat till att ge olika
föreningar möjlighet att söka finansiering för verksamheter som främjar integrationen
och som varit en övergripande insats för de fyra områdena.284

Ett gott samverkansklimat har präglat arbetet med målområdet Livsmiljö. I Geneta

283. Intervju med stadsdelsutvecklaren för Fornhöjden 2005-07-28.
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har samverkan pågått mellan den lokala fritidsgården och föreningarna i stadsdelen för
att skapa möjligheter för ungdomar och vuxna att bedriva fritids- och kulturaktiviteter.
En parklekstuga har upprättats i området och fungerat som en samlingsplats för Gene-
tas familjer sommartid. ABF, den lokala hyresgästföreningen och bostadsföretag i
Ronna samverkade i Kvartersgårdsprojektet för att skapa mötesplatser för de boende och
öka deras delaktighet och inflytande över närmiljön. Föreningsrådet i Hovsjö, som varit
verksamt fram till 2001, har samlat alla föreningar i stadsdelen i syftet att samverka,
påverka och förbättra livsmiljön med gemensamma krafttag.285

Olika aktiviteter har initierats i stadsdelarna som riktar sig till ungdomar och har
som syfte att förebygga brott, däribland Hovsjös insats Äventyret som genom vild-
marksäventyr för unga skulle öka deras kunskap om natur- och friluftsliv samt självför-
troende, för att på lång sikt leda till bättre förståelse mellan olika etniska grupper. Rös-
berga fritidscenter i Ronna har riktat sig till ungdomar och sett till att dessa har tillgång
till meningsfull fritidsverksamhet. Satsningen har visat sig vara framgångsrik, och fri-
tidsgården har sedan år 2000 fortsatt sin verksamhet på permanent basis.

Även andra målgrupper, utöver ungdomarna, har fångats upp i insatserna. Till
exempel har Hovsjös insats Dans över gränser fungerat som en fritidsaktivitet för pensi-
onärer, boende med invandrarbakgrund och kvinnor.

I åtgärdsplanen för Fornhöjden poängteras det att arbetet med trygghetsfrågorna
varit fruktbart och ökat samverkan mellan olika aktörer i frågan. Dessutom framhävs
det minskade brottstalen när det gäller misshandel och olaga hot, skadegörelse samt
inbrott som en indikator på ett framgångsrikt arbete.286 När det gäller Ronna har insat-
serna på målområdet livsmiljö fortsatt oförändrat.287 Geneta har på grund av tidigare
satsningar haft en tydlig hälsoprofilering och arbetet med storstadssatsningen kom
inledningsvis att ge företräde åt insatser inom målområdet livsmiljö, för att senare ge
ökat utrymme åt målområdena språk och skola.288 Huruvida de företagna insatserna
inom målområdet livsmiljö burit frukt är svårt att uttala sig om. Likt insatserna inom
målområdet folkhälsa är det svårt att dra slutsatsen om dessa insatser haft någon effekt
på de uppsatta målen inom målområdet, eftersom det inte framgår av de uppföljnings-
dokument som finns att tillgå.

Sammanfattning
De fyra bostadsområdena har uppvisat en negativ utveckling vad gäller ohälsotalet och
den självupplevda hälsan, varför folkhälsoinriktade åtgärder borde ges ökad prioritet i
dessa områden. Samtidigt som det är svårt att bedöma eventuella hälsoeffekter av insat-

285. Södertälje kommun (2002d).
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serna bland annat på grund av bristen på uppföljning, har utvecklingen av familjecen-
tralernas verksamhet i områdena varit positiv. Samverkan mellan olika aktörer i
bostadsområdena har initierats inom ramen för familjecentralernas verksamhet, och
arbetet kring dessa har börjat hitta sina strukturer. De företagna insatserna har huvud-
sakligen riktat sig till barn, ungdomar, familjer och våldsutsatta kvinnor.289 Förank-
ringen av centralerna i den lokala miljön och möjligheten till lättillgänglig hjälp i olika
situationer, förlagd till ett och samma ställe måste ur ett folkhälsoperspektiv ses som
fördelaktigt. Trots att försäkringskassans redovisning av ohälsotalet, det vill säga antalet
sjukdagar per sjukförsäkrad, visar att detta sjunkit i Södertälje från 46,6 år 2002 till 44,7
år 2004290, är det problematiskt att utifrån dessa värden uttala sig om folkhälsoläget i de
berörda områdena, dels eftersom många av invånarna där saknar sjukförsäkring, dels på
grund av att försäkringskassans redovisning av ohälsan i Södertälje baseras på uträk-
ningar för kommunen som helhet. Det som ändå kan konstateras är att skillnader i
folkhälsa mellan storstadsområdena och den övriga kommunen är så pass stora att sär-
skilda insatser borde riktas för att jämna ut dessa och då inte enbart inom målområden
folkhälsa och livsmiljö, utan även inom andra områden som indirekt påverkar folkhäl-
san som arbetsmarknad, delaktighet, jämställdhet, utbildning, och så vidare.

Folkhälsoarbetet i Södertälje har utgått från övertygelsen om att hälsa påverkas av
faktorer som utbildning, delaktighet i arbetslivet och samhällslivet, ekonomisk och
social trygghet, goda uppväxtvillkor samt trivsamma och trygga miljöer och har inte
enbart begränsats till ett målområde.291 Folkhälsofrågorna och riktlinjerna för hur folk-
hälsoarbetet ska bedrivas formulerades i en folkhälsoplan i ett samarbete mellan kom-
munen och landstinget våren 2001. Avsikten med Södertäljes folkhälsoplan var att
fungera vägledande i folkhälsoarbetet i kommunen. Denna intention har enligt stads-
delsutvecklarna inte till fullo uppfyllts, eftersom folkhälsofrågornas prioritering och
därmed även folkhälsoplanens vägledande funktion varit bristande.

Vidare har Södertäljes folkhälsoarbete stått i en mycket nära relation till målområ-
det livsmiljö och dess syfte att öka tryggheten och trivseln i områdena. Målområdet
livsmiljös huvudsakliga inriktning har legat på att minska brottsligheten i områdena,
skapa mötesplatser för de boende, öka deltagandet i aktiviteter och rusta upp området.
En slutsats som dragits i storstadspropositionen är just att tryggheten och attraktivite-
ten i ett bostadsområde är tydligt kopplat till graden av brottslighet. En av orsakerna
till omflyttningen och instabiliteten i ett område uppges vara otrygghet.292 När det gäl-
ler antalet rapporterade brott i kommunen har dessa sjunkit något från 13 610 år 2003

289. I Södertörns högskolas slutrapport om Huddinge kommun; Tre bostadsområden mot segregation
(Urban, S. m.fl. 2005, s. 64), diskuterar författarna åtgärdernas inriktning på barn och föräldrar. De menar
att dessa inte nödvändigtvis behöver ligga bakom de höga ohälsotalen i områdena och kritiserar bristen på
kunskap och avsaknaden av insatser som riktar sig till äldre människor som inte kan delta i arbetslivet. 
290. <http://www.stockholmslan.forsakringskassan.se/Publik/MainFrame.jsp> (2005-08-02).
291. Telefonintervju med Södertäljes folkhälsosamordnare Ulla Castenvik den 21 september 2005.
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till 12 523 år 2004.293 I storstadssatsningens oktoberrapport frö år 2005 framhålls att
det lokala brottsförebyggande arbetet i områdena burit frukt i form av sakta sjunkande
brottstal och minskade kostnader för skadegörelse inom skola, förskola och fritidsgård.
I resultatsammanställningen lyfter man fram att många av de aktiviteter som anordnats
varit välbesökta samt att fler mötesplatser tillkommit och nya nätverk bildats.294 Det
bör nämnas att det brottsförebyggande arbetet är ett långsiktigt arbete som inte alltid
bär frukt i omedelbara resultat.295

Det är av vikt att folkhälsofrågorna får en klar definition och att det folkhälsoarbete
som bedrivs i kommunen följs upp och utvärderas kontinuerligt. För att folkhälsoinsat-
serna ska ge resultat behövs det kunskap om hur folkhälsoarbetet ska förankras i prakti-
ken. Rapporten Storstad i rörelse uppmärksammar denna fråga och pekar på bristen av
en problematisering av vad folkhälsoarbete innebär inom storstadssatsningen.296 Folk-
hälsofrågor sträcker sig över flera olika områden och kan vara svåra att precisera. Därför
är det viktigt att de inte enbart uttrycks i generella målsättningar och formuleringar,
utan definieras i anknytning till de olika behoven och förutsättningarna som råder i
kommunens olika delar. Målsättningarna måste bli klarare och formulerade så att de
kan uppnås. Dessutom måste de olika aktörerna som arbetar med att förbättra folkhäl-
san och livsmiljön i områdena, för att göra arbetet effektivt och undvika missförstånd,
ha tydligt formulerade roller och ansvarsområden.

Folkhälsoplanen som antagits våren 2001 har haft som avsikt att fungera som en
vägvisare i folkhälsoarbetet i Södertälje kommun. Det hade varit fördelaktigt för folk-
hälsoläget i kommunen och i synnerhet i de fyra stadsdelarna om denna plan uppmärk-
sammats och införlivats i storstadssatsningens arbete på ett tydligare sätt. Vidare har
tjänsten som folkhälsosamordnare inneburit att folkhälsoarbetet fått en tydligare ställ-
ning i kommunen, samtidigt som denna tjänst begränsats till administrativt arbete
kring folkhälsa.297 I framtiden vore det önskvärt om denna tjänst även fick en mer
praktisk inriktning som inriktar sig på den operativa nivån i arbetet och därigenom når
ut till den kommunala organisationen. Det är viktigt att målen med folkhälsoarbetet
förtydligas och även kommer ”underifrån” och ersätter den nuvarande så övergripande
inställningen inom kommunen om att folkhälsopolitiken borde genomsyra arbetet
”uppifrån”.

I kommande planering kring folkhälsoarbete är det av vikt att de boendes roll i arbe-
tet inte underskattas. Många av de insatser som företagits i de fyra stadsdelarna har
satts igång av aktiva boende, boenderåden och olika föreningar.

293. Siffrorna går att hämta på Brottsförebyggande rådets hemsida: <http://statistik.bra.se/solwebb/
action/index> (2005-07-25).
294. Södertälje kommun (2005).
295. Jfr. Integrationsverket (2002) s. 58.
296. SOU 2005: 173.
297. Intervju med Hovsjös stadsdelsutvecklare den 25 juli 2005.





Ett problem som pekas ut av stadsdelsutvecklarna är svårigheten med att uppnå en
långsiktighet i storstadsarbetet då alla insatser varit mer eller mindre tidsbegränsade.
Hovsjös stadsdelsutvecklare anser om de folkhälsoinsatser som varit aktuella för Hov-
sjös del: ”problemet var ju det att så länge vi betalade för notan så funkade det, men sen
när det skulle stå på egna ben så var det svårt.”298 All förändring kräver tid och för att
vända på den negativa folkhälsoutvecklingen i de av storstadssatsningen berörda områ-
dena, men även i den övriga kommunen, måste arbetet med folkhälsa bedrivas långsik-
tigt.

Folkhälsoplanens och insatsernas fokusering på barn, ungdomar och familjer för att
förbättra folkhälsan i kommunen har varit positiva i det att de samlat många olika verk-
samheter ”under ett tak”. Frågan är om de grupper till vilka dessa insatser varit riktade
är de som är i störst behov av åtgärder? De som står för de höga ohälsotalen i områdena
är sjukförsäkrade personer i åldern mellan 16 och 64, vilket innebär att de som saknar
en sådan försäkring, men även barn, inte kommer med i denna uträkning. Trots det är
fokuseringen på barn och ungdomar övervägande i de företagna insatserna. Det har i
storstadssatsningens folkhälsoarbete fattats en grundläggande utredning av vilka som
står bakom de höga ohälsotalen i de fyra stadsdelarna samt hur dessa gruppers behov
kan tillfredställas i syftet att förbättra folkhälsan i dessa områden.

298. Ibid.





10. Mediebilden av storstadssatsningen

Det är inte utan anledning som massmedierna kallas för den tredje statsmakten. Efter
att parlamentarisk demokrati införts i Sverige har mediernas makt och deras roll i opi-
nionsbildningen växt. De genomsyrar vårt dagliga liv och influerar vårt sätt att betrakta
världen. På grund av en ökad konkurrens och begränsat utrymme har många av dagens
medier inom press, radio och tv fått en mer ekonomisk prägel.299 Förmedlingen av
nyheter och annan information utformas för att passa en bred publik och för att till-
fredsställa kraven på höga läsar/tittar/användarsiffror. Framställningen av nyheter
påverkas av publikens mottagande och materialets tillgänglighet, men framförallt av
yrkeskårens sammansättning. I Sverige varierar antalet anställda ”invandrare” på redak-
tioner mellan fem till tio procent.300 Ett demokratiskt problem är att denna yrkeskår
ofta brister i representativitet i förhållande till befolkningssammansättningen i Sverige.

Författarna Lars Nord och Gunnar Nygren har undersökt mediebevakningen och
mediekonsumtionen i Storstockholm.301 En av deras utgångspunkter i undersökningen
är just att vissa delar av vår verklighet inte berörs av media eller kommer i skymundan
till fördel för andra ämnen. De kallar detta komplexa fenomen för ”medieskugga” och
menar att denna är en ovillkorlig del av medieproduktionen. Deras definition av medie-
skugga lyder: ”Medieskugga uppstår för att ingenting rapporteras från ett särskilt
område eller för att rapporteringen genomgående är ensidig och sporadisk”.302 I denna
del av slutrapporten kommer blicken att riktas mot hur storstadssatsningen framställts i
den lokala dagstidningen i Södertälje, vilken påverkan framställningarna haft för de
boende och på arbetet med storstadssatsningen.

Miljonprogrammet och bilden av områdena
Storstadssatsningens bostadsområden i Södertälje byggdes på 60- och 70-talen under
miljonprogramsåren, då en miljon bostäder skulle byggas i Sverige. Industrialiseringen
ledde till en stor befolkningsökning i hela landet och inte minst i Södertälje, vilket i sin
tur utmynnade i ett frenetiskt byggande av moderna bostäder i utkanterna av kommu-
nen. De nya områdena med rymliga och välplanerade bostäder och närmiljöer repre-
senterade ett nytt ideal i det moderna Sverige. Miljonprogramsområdena stod som en
kontrast till de gamla bostäderna i innerstaden och som en förebild för ”det goda livet”

299. Brune, Ylva (1998) Mörk magi i vita medier, Nord & Nygren (2002) Medieskugga.
300. Brune, Ylva (1998) s. 18.
301. Nord & Nygren (2002).
302. Ibid., s. 32.





i en stad. Hur kunde då bilden av dessa områden förvandlas till motsatsen i dagens syn
på förorten? Vad gick snett?

Den negativa bilden av förorten kom till relativt tidigt.303 Inflyttningen till de
nyuppförda områdena började tidigt, och länge präglades närmiljön i dessa områden av
byggarbetsplatser och dåliga förbindelser med staden. Bilden av miljonprogramsområ-
dena var full av kontraster, å ena sidan de moderna husen, å andra sidan den ännu ofär-
diga omgivningen. Kritiken av dessa områden kom till uttryck tidigt och ledde till stort
missnöje både vad gäller den fysiska utformningen men även de sociala problemen som
präglade förorterna, som i sin tur ledde till stora flyttningsströmmar. De som hade möj-
lighet, flyttade från områdena, de som stannade kvar var framförallt personer med
utländsk härkomst, som inte hade råd att flytta bort. Områdena blev ”invandrartäta”.
Denna utveckling ledde till att byggandet av småhus ökade, vilket resulterade i ett över-
skott av tomma lägenheter i områdena. Sedan dess har många satsningar, både lokala
och nationella, riktats mot att höja dessa områdens status och göra dem till attraktiva
och eftertraktade bostadsområden.

Länstidningens beskrivningar
Länstidningen Södertälje är den enda lokala dagstidningen i Södertälje; den utkommer
sex dagar i veckan och är en centerpartistisk tidning. Ambitionen, så som det fram-
kommer av tidningens webbplats, är att ge läsarna i Södertälje och Nykvarns kommu-
ner lokala nyheter och stimulera till debatt och opinionsbildning. Tidningens chefre-
daktör och ansvarige utgivare Torsten Carlson beskriver den tänkta målgruppen: ”Som
alltid för en lokaltidning är målgruppen mycket bred. Den som är intresserad av sin
hemort och den lokala miljön ska också vara intresserad av LT”.304 Tidningens total-
upplaga är på 16 700 exemplar och man säger sig ha 50 000 läsare varje utgivningsdag.
LT:s två största konkurrenter är Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, men enligt
tidningens webbsida når Länstidningen 67 procent av hushållen i Södertälje. På Läns-
tidningen Södertälje arbetar drygt 70 personer. Redaktionen består av 40 personer.
Efter en genomgång av namnen på denna redaktion finns det till synes ingen med
utländskklingande efternamn. Däremot finns det några medarbetare med utländsk-
klingande efternamn på avdelningarna för annonser (fyra av arton) och ekonomi/admi-
nistration (en av tolv).305 Om vi jämför dessa uppgifter med uppgifterna om befolk-
ningssammansättningen i Södertälje kommun, märker vi snart att yrkeskåren på
Länstidningen Södertälje inte är representativ för kommunen.306

303. Ericsson, Molina & Ristilammi (2002) Miljonprogram och media, s. 48–49.
304. Citatet är taget ur e-postkorrespondens med Torsten Carlson den 15 maj 2005.
305. <www.lt.se> (2005-08-10).
306. 40 procent av kommunens invånare har utländsk bakgrund. Den assyriska/syrianska gruppen är den
största gruppen med annan bakgrund än svensk (14,6 procent) och den finska den näst största (14 pro-
cent). Lindström, J. (2003) s. 16.





Länstidningen Södertäljes rapportering om storstadsområdena har varit regelbun-
den sedan storstadssatsningens start. De artiklar som beskrivit storstadssatsningen mel-
lan åren 1999 och 2005 (april) lägger genomgående skulden för områdenas problem på
de i områdena boende människorna samt den fysiska miljön.307 Bostadsområdena
framställs som fängelser som är svåra att ta sig ur och flytta från. Människorna boende i
dessa områden porträtteras som inlåsta till dess att de skaffat sig välavlönade arbeten,
som i sin tur möjliggör flytten därifrån. Det finns en underliggande tvingande aspekt av
boendet i områdesskildringarna som utmålar dessa som olämpliga och icke-önskvärda
platser att bo på. ”Den uppfattningen man har om Geneta, det är att vanligt folk inte
vill bo här. De som bor här, de är hänvisade hit. Man väljer inte att bo här” sade en
boende i en intervju om hans bostadsområde och menade att det huvudsakligen
berodde på att området fått en dålig klang i allmänhetens öron.308 I artikeln ”Integra-
tionsverket varnar för segregering” illustreras de karakteristiska dragen i rapporteringen
kring storstadssatsningens områden i Länstidningen Södertälje:

Det allvarligaste, enligt Andreas Sandberg, är att siffrorna visar att människor i Hovsjö, Ronna,
Geneta och Fornhöjden inte kan ta sig därifrån. De nya jobben som människor får är tillfälliga och
dåligt betalda vilket gör att de inte kan flytta. Att köpa bostadsrätt eller villa är helt otänkbart. Inte hel-
ler hyreslägenhet är aktuellt eftersom det oftast kräver jobb. Att inkomsterna inte stiger, i kombination
med bostadsbristen, blir en slags inlåsningseffekt, säger Andreas Sandberg. Enligt Andreas Sandberg
är det mycket oroande att människor fastnar i dessa bostadsområden. En familj som växer tvingas till
trångboddhet vilket påverkar barns möjligheter att studera. Den höga andelen invandrare gör att det
blir svårt att lära sig svenska.309

I Länstidningen Södertäljes artiklar skrivs det främst, när de boende nämns, om
invandrare och dessa får stå som syndabockar för områdenas problem. Sällan skrivs det
i dessa texter om svenskar, trots att det bor etniska svenskar i områdena. En underlig-
gande premiss i texterna är att ett stort antal invandrare är lika med problem. Vidare i
samma artikel citeras Södertäljes kommunalråd Anders Lago och det står att läsa:

– Många invandrare har svårt att få kvalificerade och välbetalda arbeten. Arbetsgivare måste våga
anställa personer med utländska efternamn, säger Anders Lago. Enligt Anders Lago är det inte kon-
stigt att storstadssatsningen misslyckats med att öka integrationen i samhället. 

– Det räcker inte med lite pengar från staten i några år, säger han. De senaste årens relativt stora
inflyttning av invandrare och flyktingar till Södertälje försvårar enligt Anders Lago möjligheten att
bryta segregationen i de redan invandrartäta områdena.

Det är även vanligt i artiklarna att ungdomar beskylls för problemen i områdena. De
målas upp som ”stökiga” och i behov av särskilda insatser, de skapar otrygghet och oro i
områdena och står bakom brottsstatistiken. I artiklarna slår man larm om de växande
problemen. I artikeln ”Hovsjö har aldrig varit så stökigt som det är nu” pekas ungdo-
marna ut som skyldiga till ett inbrott:

307. Polanska, D. (2005).
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På fritidsgården har man nu under jullovet drabbats av både klotter, fönsterkross och inbrott. Vid det
sistnämnda stals bland annat en DVD- anläggning för cirka 25 000 kronor. Som ett resultat av detta
har gården beslutat att hålla stängt för äldregruppen, det vill säga verksamheten för högstadieungdo-
mar och äldre, eftersom personalen är tämligen säkra på att det är ungdomar som genomfört inbrot-
tet.310

Den moraliserande rösten kommer till tals via en fritidsgårdsföreståndare som med
bakgrund i sin långa erfarenhet av att arbeta i området får figurera som en pålitlig och
sakkunnig källa:

– När tänker politikerna vakna? Vill de ha ordning? Anställ då fler fritidsledare så ungdomarna får
något vettigt att göra på fritiden och sök kontakt med föräldrarna! Jag är bestört över att Hovsjö har
blivit så här, säger Imre Moré.

Ett färskare exempel på hur ”stökiga” ungdomar fokuseras i artiklarna kommer från den
11 september i år (2005). Ett så kallat ”upplopp” uppstod i stadsdelen Ronna, där upp-
rorsmakarna var ungdomar och där en full styrka poliser i kravallmundering skulle
ingripa. Bråket som uppstod sägs i rapporteringen av händelsen311 ha orsakats av att en
17-årig flicka antastats av en grupp pojkar från stadsdelen. Polisen som ankom till plat-
sen kände sig hotad och kallade på förstärkning i form av ett femtiotal poliser. Poliserna
hade enligt vittnen använt oprovocerat våld mot folksamlingen. Senare på kvällen sköts
ett femtontal skott mot polishuset i Södertälje, där flickan satt i förhör. Händelsen
utspelade sig på en söndag, och på måndag dagen efter stod det att läsa på första sidan i
Länstidningen Södertälje:

20 polispatruller stoppade upplopp
Fyra personer greps sent igår kväll vid ett våldsamt upplopp i Ronna, senare på kvällen spärrades

delar av centrala Södertälje av. En flicka blev attackerad och lyckades larma polisen som kom till plat-
sen. Situationen urartade när ungdomar började kasta sten mot polisen på plats.312 

Snart hade fokuset på de stökiga ungdomarna även fått en etnisk dimension:

Ordförande i Södertäljes lokala brottsförebyggande råd (Brå) Besim Aho, menar att det är fel sätt att
tilltala personer som bor i segregerade områden. – Människor som bor i de här storstadsområdena
upplever det som om lagen inte gäller alla och överallt. De upplever ett stort utanförskap, har ingen
tilltro till samhället och upplever sig negativt särbehandlade, säger han. Polisen Bertil Hagman har i
många år arbetat med ungdomar med invandrarbakgrund. – En och annan polis säger säkert dumma
saker. Många poliser har inte arbetat i de här ungdomsgrupperna och vet inte hur man inleder en kon-
takt med dem.313

Händelsen i Ronna och den omfattande rapporteringen kring den har framförallt inne-

310. LT 2002-01-07.
311. Rapporteringen kring händelsen har varit mycket omfattande i de flesta nationella medier, däribland
dags och kvällstidningar, tv, radio och Internet. Enligt uppgifter från Södertälje kommuns informations-
chef har mediebevakningen bestått av 174 nyhetsinslag från måndagen den 12 september till fredagen den
16, och Länstidningen har utgivit sammanlagt 31 artiklar under denna femdagarsperiod (Intervju med
Södertälje kommuns informationschef 29 september 2005).
312. LT 2005-09-12.
313. LT 2005-09-14.





burit två saker för Södertäljes storstadssatsningsområden. Å ena sidan har Ronna och
dess boende pekats ut på Sverigekartan och problemen lyfts fram. Å andra sidan har
händelsen satt igång olika krafter i Södertälje som kan innebära mycket gott för områ-
det, speciellt då storstadssatsningen löper ut i december 2005 tillsammans med många
av de företagna insatserna. Det förs i dagsläget en öppen dialog mellan olika aktörer i
Södertälje som syftar till att förebygga liknande händelser i framtiden. Olika aktörer
har mobiliserats och många lyckade möten har genomförts, där den nybildade natt-
vandringsgruppen är ett konkret resultat. Kommunen har den 13 september gått ut
med ett gemensamt uttalande där man fördömer det som hänt.314 Kommunala tjänste-
män, stadsdelsutvecklare, föreningsaktiva, kyrkorepresentanter, poliser med flera har
uttalat sig i saken i den lokala tidningen.315 Många har de tagit avstånd från polisens
ingripande och framförallt angreppen mot polisen. De har i artiklarna vädjat till föräld-
rar och andra vuxna att engagera sig och ta sitt ansvar. Debatten har även spridits till
den politiska arenan, där olika politiker försöker att dra nytta av den stämning som
råder.

De vars röster får auktoritet i artiklarna är personer med hög social ställning eller
befattning. De presenteras i texterna som experter på området och har antingen inter-
vjuats eller refererats till. Få av dem har beskrivits som bosatta i de omtalade områdena,
däremot är många i sitt arbete knutna till storstadssatsningen och de fyra bostadsområ-
dena.

Även i otrygghetsdebatten kommer rösterna från offentliga personer som får uttala
sig i egenskap av tillförlitliga källor. I en debatt kring upplevd otrygghet i områdena
föreslogs en fysisk upprustning som en central åtgärd mot problemen med otrygghet
och otrivsel. Bättre belysning, ombyggnad av garage samt en rensningsaktion bland
växtligheten sades enligt dessa källor öka tryggheten och stod i centrum av uppmärk-
samheten. Det är även vanligt att den arkitektoniska utformningen av området ankla-
gas för att skapa problem i områdena. I en artikel pekas de höga husen ut som skapare
av en känsla av otrivsel och avsaknad av kontroll:

I april i år presenterade LT resultatet av den Temo-undersökning där 4800 slumpvis utvalda Södertäl-
jebor svarade på hur de upplever tryggheten i stan. Nu har LT även gått igenom svaren stadsdel för
stadsdel. Det framgår att Hovsjöborna på fler punkter upplever sin stadsdel som mer problemfylld än
vad invånare i andra områden gör. Oron för att råka ut för brott är stor bland Hovsjöborna, mer än var-
annan person (54 procent) svarar att de känner sig otrygga ute. Bara runt var tredje Södertäljebo totalt
sett, känner samma oro.

– Vi har en hypotes om att det beror på höjden på husen. Man har mer social kontroll om husen är
lägre, man känner varandra på ett annat sätt, säger Michael McCarthy, även han projektledare för
BRÅ Södertälje.316 

314. Intervju med Södertälje kommuns informationschef den 29 september 2005.
315. Exempelvis i artiklarna ”Vi tar gemensamt ansvar för Södertälje” (2005-09-15), ”Utred polisaktionen
i Ronna!” (2005-09-16), ”Bertil Hagman kräver närpoliser” (2005-09-14), ”Yilmaz Kerimo känner inte
igen bilden av Ronna” (2005-09-13).
316. LT 2002-01-16.





Debatten kring otrygghet har varit utbredd i diskussionen kring de fyra storstadsområ-
dena i Länstidningen Södertälje. Ett vanligt sätt att höja trovärdigheten i en text är
användningen av så kallade auktoritetsargument.317 Dessa kan, bortsett från expertutlå-
tanden, stödjas i statistiska data i form av diagram, tabeller, faktarutor, siffror eller pro-
centenheter och vädjar till läsarens intellekt och känslor. Den ovan citerade artikeln
använder sig av statistik, den beskriver den genomförda Temo-undersökningen om den
upplevda otryggheten, där 4 800 slumpvis utvalda individer deltagit. Siffrorna i artikeln
inger en känsla av tillit och fungerar som pekpinnar som svart på vitt visar på område-
nas svårigheter. Statistikern och vuxenpedagogen Jan Byström skriver att siffror ”lever
sitt eget liv – de är objektiva, de berättar hur det egentligen är” men understryker sam-
tidigt vikten av att betrakta siffror med viss reservation, då dessa tillkommit ”genom
processer som kan innehålla brister”.318

Många av de bilder som publicerats i samband med artiklarna i Länstidningen
Södertälje framställer områdena som dominerade av höga hus som sträcker sig långt
upp i himlen i en miljö fattig på människor och natur. Bilder och speciellt fotografier
kan ofta uppfattas som mer tillförlitliga än en text. De kan, men behöver inte, fungera

317. Bergström, G. & Boréus, K. (2000) Textens mening och makt, s. 126.
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förstärkande för det budskap som framförs i texten.319

[Blicken i det studerade bildmaterialet i Länstidningen Södertälje är fixerad vid den
avskalade yttermiljön, och de fyra områdena skildras som bestående av betonghus med
många fönster och balkonger, få om några människor, inga lekande barn och knappt
någon natur. Bilden ovan publicerades på debattsidan i LT under rubriken ”Problemet
med problemområden”.320 Samtidigt som den åtföljande texten ifrågasätter och kritise-
rar hur olika förorters problem formulerats utifrån och uppifrån och hur det bidragit till
dessa bostadsområdens stigmatisering så följer bilden i artikeln en lätt igenkänd mall, i
alla fall för dem som tidigare bevittnat rapportering som berör segregerade områden i
städernas utkanter. En av de främsta symbolerna för sådan rapportering är just de höga
flerfamiljshusen. För att ytterligare framhäva husens dominans i landskapet har foto-
grafen ovan fångat en cyklande människa. Hon är inte med på bilden av en slump. Hon
är där för att visa hur liten hon är i jämförelse med betonghusen. Det är ett vanligt tema
i bilderna av miljonprogramsområdena att ”husen framställs som stora betongblock
som nästan kväver den lilla människan”.321
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Utifrån den ovan beskrivna rapporteringen kring storstadssatsningen och situatio-
nen i områdena i Länstidningen Södertälje går det att dra slutsatsen att stora delar av
livet i de fyra storstadsområdena inte skildrats i den lokala dagstidningen. I stället har
områdenas problem med kriminalitet, otrygghet och social utsatthet dominerat rappor-
teringen.322

Framställningarnas påverkan på de boende och vardagslivet i 
områdena

Att vi har haft Länstidningen är på gott och ont vad gäller storstadssatsningen faktiskt och de här
områdena. Därför att på gott så har de ju belyst problemen och fokuserat svårigheterna. På ont kan
man säga att, om man jämför med Botkyrka och andra liknande kommuner som inte har egna lokaltid-
ningar, så har den ensidiga fokuseringen och problembeskrivningen av områdena inte varit lika tydlig
där, de har inte blivit framställda på samma sätt som i Länstidningen.323

Vi har hittills sett hur storstadssatsningen framställts i den lokala dagstidningen Läns-
tidningen Södertälje. Länstidningen Södertälje saknar till synes representativitet i för-
hållande till befolkningssammansättningen i Södertälje. Vidare kan det med bakgrund i
de artiklar som studerats konstateras att det fallit en medieskugga över stora delar av
vardagslivet i de fyra stadsdelsområdena. Medieskuggan har yttrat sig i den skeva rap-
porteringen om områdenas svårigheter. Även om existensen av den lokala tidningen
möjliggjort en närmare bevakning av områdena har den präglats av en skugga som
skymt delar av storstadsarbetet som burit frukt, de lösningar som tagits fram för varje
område och det engagemang som utmärkt arbetet. Bilden som presenterats har varit
reducerad och inriktad på en viss problematik, vilket gjort att stora delar av vardagslivet
i områdena fallit bort i rapporteringen. Stadsdelsutvecklaren för Fornhöjden uttryckte
det på följande sätt:

Oftast har det varit fokus på det negativa och man har fått en bild av att det är väldigt många brott och
konstiga människor som bor i stadsdelen. Många invandrare och flyktingar som lever på socialbidrag
… Den bild som förmedlas är nödvändigtvis inte falsk men när man inte balanserar upp det med de
resterande 99 procent goda saker som sker blir det väldigt fel. Det som faller i skuggan är det vardag-
liga livet hos majoriteten av befolkningen som inte beter sig ociviliserat.324

Hovsjös stadsdelsutvecklare menar att bilden av områdena inte kommer från de i områ-
dena boende människorna utan ”utifrån”. Han hävdar att mediernas bild av området
som otryggt och osäkert har varit avgörande för de boendes upplevelse av området och

322. Jfr. med de resonemang Jenny Nilsson för i rapporten Att bygga en brygga i Vårby gård (2005). Hon har
i rapporten studerat ett utsnitt ur fyra Stockholmstidningar och bland annat kommit fram till att den över-
vägande delen av artiklarna om Vårby/Vårby gård varit kopplade till hinder så som brott, kriminalitet,
olyckor, bristande myndighetsutövning samt individuella problem. Representationen av Vårby/Vårby gård
i medierna kom att påverka läsarnas bild av bostadsområdet som problembelastat då den ensidigt fokuse-
rade bristerna i området, både på det fysiska så som det sociala planet.
323. Intervju med Hovsjös stadsdelsutvecklare den 25 juli 2005.
324. Intervju med Fornhöjdens stadsdelsutvecklare den 28 juli 2005.





stämt föga överens med hur det förhållit sig i verkligheten:

Det som är slående, det är otrygghetskänslan, som bygger mycket mera på att det är en bild som för-
medlas till de boende, som inte är självupplevd eller en verklig känsla. Det är mera att man tror hela
tiden att det är mer osäkert eller mer otryggt att leva i storstadssatsningens områden. Men om vi jäm-
för när det gäller olika brott överhuvudtaget, våldtäkt eller vilka brott det än må vara så har statistiken
gått ner. Så egentligen finns det inte fog för den här sämre bilden än i andra stadsdelar i Södertälje. Det
är inte så att det är otryggare att vistas i Hovsjö eller gå i en park, men det är känslan som förmedlas via
massmedia, som förmedlas via andra som inte bor i förorten, det vill säga de välbärgade svenskarna.325

Det som enligt stadsdelsutvecklaren för Hovsjö överväger otrygghetskänslan i områ-
dena är de sociala nätverk de boende byggt upp där. Han berättar att de boendes reak-
tioner på den mediala bilden av området varit blandade och många har tyckt att bilden
som framställts varit ensidig och fokuserat svårigheterna. Massmedierna har inte visat
något intresse för att skriva om exempelvis boenderådets arbete i områdena. I stället har
det problematiska lyfts fram för att sälja fler exemplar enligt Hovsjös stadsdelsutveck-
lare. En av de intervjuade Ronnaborna menade att mediebilden av ”farliga” Ronna inte
stämmer med hur det förhåller sig:

Medierna borde göra bilden bättre. Inte reklam, men de borde skriva hur det är på riktigt, sanningen.
Jag släpper hellre ut min tjej här klockan två på natten än på Södermalm. Det är inte så farligt som folk
tror. När jag träffar folk, vissa har hört någonting om det här stället, vissa har inte hört någonting. De
har hört att det är getto. Det är fel det de hört.326

Perspektivet i artiklarna säger en del om vem den tänkta läsaren är samt vem det är som
beskrivit storstadssatsningens områden och dess invånare. Artiklarna är skrivna av och
vänder sig, trots den uttalade ambitionen att adressera en bred publik, till personer som
förmodligen inte bor i storstadssatsningens områden, är i vuxen ålder, inte har invand-
rarbakgrund eller delar något av de andra ”problemen” som pekas ut i texterna. En ung
Ronnabo berättade om tidningarnas bild av Ronna:

När man skriver om Ronna så beskriver man det som ett helvete. Många kriminella och mycket brott.
Det är bara dåliga saker. Men jag tycker att det är mycket bättre än vad det skrivs. Det är som alla
andra områden, det är bara att det beskrivs dåligt. Skillnaden mot andra områden är att det finns
samma slags folk här. Det finns många syrianer här. De saker som står i tidningarna kan stämma till
fem procent kanske. Det är mycket skit som skrivs om Ronna. De tidningarna, de bor inte här. Afton-
bladet bor inte här, så de vet ingenting. De skriver vad de får höra.327

Fornhöjdens stadsdelsutvecklare påpekar att de mediala framställningarnas betydelse
för våra uppfattningar är central eftersom mediernas roll i informationsspridningen
överväger andra källor. Hon menar att medieframställningen ofta handlar om politik
och makt och att det är ett fåtal personer som äger och bestämmer vad som ska visas
och berättas.
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Det finns till exempel bara en tidning i Södertälje, Länstidningen, därefter har invånarna två stora
dagstidningar och två kvällstidningar att välja mellan som dominerar. De skriver oftast om samma
saker … Detta ställer högre krav på individen att söka information från många olika källor. Hur många
har tid med det och hur sant är det vi läser?328

Ett problem som uppmärksammats av medieforskare är att i stadsdelar med höga ande-
lar utlandsfödda, som exempelvis storstadssatsningens områden i Södertälje, håller
dagstidningarnas hushållstäckning på att tappa mark. Personer med utländsk härkomst
tenderar att använda medierna i mindre utsträckning än infödda svenskar och orsa-
kerna till att det förhåller sig så ligger inte i att dessa människor inte har råd att prenu-
merera, inte har tillräckliga språkkunskaper, och inte heller i att de är ovana att använda
medier. Orsakerna ligger, enligt medieforskarna Nord och Nygren, i medieskuggan
som fallit över stora delar av Storstockholm, där rapporteringen som kommer från
huvudstadens kranskommuner för det första utgör en mycket liten del jämfört med
bevakningen kring Stockholms stad och för det andra begränsats till områdena brott,
olyckor och sociala problem.329 En sådan bild är bland invånarna i kranskommunerna
svår att identifiera sig med samtidigt som den skapar en känsla av utanförskap och
otrygghet. Mediernas ambition att verka objektivt i sina framställningar samt att arbeta
granskande undergrävs av dessa tendenser i nyhetsbevakningen och skapar minskat för-
troende bland läsarna utanför Stockholms stads gränser. Det demokratiska idealet kan
komma att undergrävas då användningen av medier och därmed deltagandet i det
offentliga samtalet är lågt.330 Dagens mediala arena är bland de viktigaste arenorna för
samhällsmedborgare att mötas och samtala på. Medierna har makten att kontrollera
vad som sägs och vad som inte sägs. Ofta fungerar de normbildande och sätter ramar
för vad som är acceptabelt och otänkbart. Poängen är ”att massmedierna, som organise-
rar samtalet och fördelar ordet, har ett avgörande inflytande över hur samtalet gestaltar
sig. Det är journalisterna som avgör om mötet på det offentliga torget ska präglas av
stora maktskillnader eller om det ska bli en jämlik dialog”.331

Rapporteringens påverkan på arbetet med storstadssatsningen
I dagens samhälle står medierna för de viktigaste kanalerna för att sprida information
och kunskap. Deras roll är svår att underskatta. Länstidningen Södertäljes ställning
som den enda lokala dagstidningen, som dessutom säger sig nå så mycket som 67 pro-
cent av alla hushåll i Södertälje, innebär att dess framställning av storstadssatsningen
och dess områden är mycket inflytelserik på den allmänna bilden av områdena och dess
invånare. En stadsdelsutvecklare poängterade Länstidningens viktiga roll i formandet
av en negativ bild av storstadsområdena:
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Generellt är det en stigmatisering, en stämpling av områdena. Den här stämpeln, den har funnits förut,
före storstadssatsningen, före Blommansatsningen, den har funnits ända från områdenas begynnelse.
De har fått stämpeln om att vara problemområden, och en stor bidragande orsak till det är massmedia.
Jag skulle nästan vilja säga att överlag så är det massmedia, Länstidningen framförallt, och de andra …
vi har ju Mitt i Södertälje och Södertäljeposten som är gratistidningar och Metro och de andra gratis-
tidningarna som sporadiskt kan skriva om ämnen som kan vara intressanta. För övrigt så bevakar de
inte staden som Länstidningen gör. Länstidningen har ju en mer bevakande funktion. De följer upp
och tar upp det minsta som händer i princip.332

Fornhöjdens stadsdelsutvecklare anser, i likhet med Hovsjös stadsdelsutvecklare, att
framställningen av storstadsområdena i medierna, och då främst Länstidningen Söder-
tälje, i allra största grad bidragit till den negativa bilden av områdena som utsatta och
problembelastade. Arbetet med satsningen kom att påverkas destruktivt av denna nega-
tiva framställning. Ett stort problem har varit svårigheten med att mobilisera olika
aktörer till att genomföra gemensamma aktiviteter. Många av aktörerna i Södertälje har
enligt en stadsdelsutvecklare tappat tron på att några förändringar överhuvudtaget kan
göras. Mediernas bild har enligt henne utgjort en av huvudkällorna till likgiltigheten
och misstron bland olika aktörer.

Eftersom vi skulle arbeta med att utveckla stadsdelen så har det inte varit lätt. Synen hos vissa tjänste-
män och även övriga befolkningen har inte gjort det helt enkelt att samverka i vissa frågor. Svårt att ge
några specifika exempel, det är många gånger subtila tolkningsbaserade uppfattningar. Ett specifikt
som jag kan komma på på rak arm är bostadsmarknaden. Man skriver till exempel i annonser om att
man inte vill bo i Hovsjö, Ronna, Fornhöjden. Som tidning skulle man kunna kräva att de som skriver
annonserna i stället skriver var de helst skulle vilja bo.333

Hovsjös stadsdelsutvecklare tog i diskussionen kring massmediernas roll upp ett exem-
pel på en medial händelse som kommit att påverka storstadsarbetet i kommunen.
Mycket av den mediala koncentrationen har legat på storstadsmedlens fördelning och
användning. En affär som ägnats mycket uppmärksamhet i medierna handlade om en
kvinna av syrianskt ursprung som i sin befattning (myndighetsperson) förskingrat
pengar. En stadsdelsutvecklare menade att mediernas sensationslystnad och utpekande
framställning av saken skadat syrianernas och andra invandrares rykte och bidragit till
en misstänksamhet och strukturell diskriminering inom den kommunala verksamhe-
ten.334 Den negativa bilden i medierna har fått olika deltagare att se storstadssatsningen
som en pott pengar som alla vill ha en del av. En pott med pengar som tillfallit kommu-
nen, där inget särskilt behöver göras för att man ska få del av dessa pengar. Mediernas
fokusering på storstadspengarna, den återkommande rapporteringen om ”förskingring”
av storstadsmedel och koncentrationen på att pengarna ”kommit i fel händer” har gjort
att arbetet försvårats ytterligare. Deltagarna har förklarats som inkompetenta och oär-
liga i sin hantering av medlen, vilket bidragit till att tron på satsningen och dess effekter
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rubbats i grunden. Den förmedlade bilden har alltså inte enbart kritiserat och svartmå-
lat stadsdelarna utan även riktats mot många av dem som arbetat med satsningen.

Bilden som presenterats av medierna har enligt de två intervjuade stadsdelsutveckla-
rna inverkat på arbetet med storstadssatsningen på ett negativt sätt. Länstidningen
Södertäljes skeva rapportering i kombination med tidningens utbredning i kommunen
samt dess lokala anknytning har upplevts av dem som ett hinder i arbetet. Den negativa
bilden som spridits via den lokala dagstidningen har kommit att försvåra samverkan
mellan olika aktörer på olika nivåer genom att många redan från början fått en bestämd
bild av stadsdelarna. Likgiltighet och misstro har präglat attityderna mot satsningen i
stadsdelarna. Mobiliseringen av tjänstemännen och de boende i områdena har på grund
av den mörka bilden som spridits i den lokala dagstidningen försvårats. De som arbetat
med satsningen har svartmålats och misstänkliggjorts, vilket satt käppar i hjulen i arbe-
tet med satsningen enligt de intervjuade stadsdelsutvecklarna.

Arbetet med storstadssatsningen syftar framförallt till att bryta segregationen i de
berörda områdena. Detta mål har enligt de intervjuade stadsdelsutvecklarna förhindrats
av den negativa bilden som förmedlats av den lokala tidningen. Rapporteringen i Läns-
tidningen Södertälje har befäst bilden av områdena som problembelastade och utsatta.
Denna stigmatisering har varit påtaglig i arbetet med storstadssatsningen i områdena
och bidragit till svårigheter i samverkan mellan olika aktörer.335

Maktförhållanden som en grund för den skeva rapporteringen
Grunden i bilden av de fyra områdena ligger i maktrelationer mellan olika grupper som
råder i det svenska samhället och som präglat relationen mellan olika grupper i Söder-
tälje. Sociologen Norbert Elias har i sin studie av en engelsk ort, Winston Parva kom-
mit fram till att maktförhållanden mellan två grupper i ett samhälle behållits på grund
av den ena gruppens täta sammanhållning samt en moralisk stigmatisering i form av
skvaller och ryktesspridning om ”de andra”.336 Den etablerade gruppens position gjorde
det möjligt att utöva makt över den senare inflyttade gruppen som inte hade att göra
med gruppens intentioner eller egenskaper. I stället hamnade grupperna i ett beroende-
förhållande, där den ena drog fördelar av sin etablerade ställning, som var svår att rucka
på och ta sig ur. Ur det perspektivet på grupprelationer kan exempelvis relationen mel-
lan de boende i storstadssatsningens områden och det övriga samhället betraktas. En
särskild uppmärksamhet bör i det här fallet riktas mot den stora gruppen assyrier/syria-
ner i de fyra bostadsområdena och deras etablering i just Södertälje.

De första assyrierna/syrianerna som kom till Sverige var kvotflyktingar och var inte
fler än 205 personer. Många valde att bosatta sig i Södertälje. Inflyttningsströmmen till
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staden har varit konstant sedan dess, och antalet assyrier/syrianer uppgår idag till mel-
lan 10 000 och 15 000. De fann en fristad i Södertälje där möjligheten till arbete,
bostad, religionsutövning, föreningsliv och samhörighet tillgodosågs.337 Assyriers och
syrianers företagsamhet skapade spänningar i det omgivande samhället, och ryktes-
spridningen kring gruppen kom igång tidigt i staden. Bland annat anklagades de för att
planera att ”ta över” vissa verksamheter i staden.338 Socialantropologen Ulf Björklund
kartlade och beskrev tidigt assyriernas/syrianernas migration till Sverige och menar att
bilden av gruppen tidigt kom att präglas av en negativ inställning. Assyrierna/syria-
nerna kallades för ”turkar” och de sades skapa oordning i staden. Ryktena tog fart och
gruppen påstods: ”orena i trappuppgångar, i hissar, på gräsmattor; de får massor (mer
än andra) av pengar på socialen; de trängs och skriker på sitt obegripliga språk på bus-
sen; de hänger efter svenska tjejer; etc.”339 Dessutom berättar författaren om ett ihål-
lande rykte, som var mycket svårt att utrota, som gick ut på att assyrierna/syrianerna
fick ett särskilt ”fruktbidrag” av socialen eftersom de köpte mycket frukt på torget varje
lördag.

Elias menar att ryktesspridningen är ett vanligt knep i kampen om makten och sta-
tusen. Moralisk stigmatisering av en grupp syftar till att befästa den ojämlika relationen
mellan grupper som i olika utsträckning etablerat sig i ett samhälle. Den etablerade/
dominerande gruppen använder detta medel för att säkra sin position gentemot
nykomlingarna. Ulf Björklund har i sin kartläggning av assyriernas/syrianernas migra-
tion till och inom Sverige kommit fram till att mycket av de rykten som skapats kring
gruppen inte har någon som helst koppling till ”verkligheten”. Han argumenterar för
att ryktena kring ”turkarna” skapats i stort sett oberoende av gruppens beteende då
kunskap om gruppen är näst intill oväsentlig i bildandet av fördomar och antipatiska
föreställningar kring den.340

De infödda svenskarnas – men även vissa resursstarka invandrares etablerade och
välorganiserade ställning i det svenska samhället, liksom deras innehav av något som
Elias kallar för samhälleliga ”nyckelpositioner”, bidrar till att maktförhållandet mellan
etablerade och mindre etablerade grupper upprätthålls och blir svårt att omdefiniera
och förändra. Massmedierna spelar en avgörande roll i detta upprätthållande genom sin
skeva rapportering som spelar den etablerade gruppen i händerna. I dagens samhälle
sker spridningen av idéer och rykten framförallt med hjälp av massmedierna, och deras
roll i samhället bör därför inte underskattas. Medier är verksamma i förmedlandet av
betydelser i form av framställningar och information om de delar av världen vi inte har
en direkt insyn i. De har makten att bestämma vad som lyfts fram i rapporteringen och
påverkar på det sättet den allmänna opinionen genom att sätta dagordningen för vad
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som ska behandlas som aktuellt och viktigt att ta upp.
Medierna uppmärksammade tidigt syrianernas/assyriernas ankomst till Sverige.

Med hjälp av en polariserad och sensationslysten rapportering kring gruppen skapades
en stereotyp bild av den som bidrog till att gruppens medlemmar kom att känna sig
”utsatta av medier”.341 Rapporteringen var inledningsvis generellt negativt inställd till
gruppen och tog upp allehanda frågor som uppfattades som problematiska i relationen
mellan svenskar och den assyriska/syrianska gruppens medlemmar. Framställningarna
kretsade främst kring boendesegregation, gruppens religiositet, dess ”säregna kultur”
och andra händelser som manifesterade gruppens annorlundahet i förhållande till den
”svenska majoritetsbefolkningen”.

En maktrelation avspeglar sig i den initiala rapporteringen om assyrier/syrianer och
i Länstidningen Södertäljes rapportering kring storstadssatsningen. Maktrelationen
som präglar rapporteringen kring storstadssatsningen kom tydligast till uttryck i den
tidigare beskrivna användningen av ”expertkällor”, där rapporteringen dominerats av
röster ”utifrån”, medan de boendes röster kommit i skymundan. Elias skriver att makt-
förhållandet mellan de två grupperna i samhället han studerat hölls vid liv med hjälp av
ett ständigt baktaleri som tog fasta ”på varje händelse i byn som kunde bidra till att för-
sköna bilden av dess invånare och varje händelse bland invånarna i det nya bostadsom-
rådet som kunde förstärka den negativa bilden av dem som bodde där.”342 Detta saker-
nas förhållande uttrycktes av Hovsjös stadsdelsutvecklare som menade att varje negativ
företeelse kunde blåsas upp till en storm av medierna. Vid ett tillfälle hade en postlåda
satts i brand i Hovsjö, vilket ledde till en enorm uppståndelse i den lokala dagstid-
ningen. Journalisterna hade intervjuat en arg pensionär vars julkort brunnit upp och
skapade en story som fördömde ungdomarna som pekades ut som skyldiga till brot-
tet.343 Vidare kan denna mediala händelse betraktas i ljuset av Elias resonemang om att
bilden av den mindre etablerade gruppen i samhället tenderar att byggas kring händel-
ser och berättelser om ”den sämsta minoriteten” ur denna grupp, till skillnad från den
idealiserade bilden av den etablerade gruppen.

Avslutning
Medierna förser oss med arenor där olika diskussioner kan föras. Journalisternas roll är
därför inte enbart begränsad till att granska och informera, de kan även se till att många
olika röster kommer till tals i debatterna. Stadsdelsutvecklarna efterlyser ett mer balan-
serat sätt att framställa storstadssatsningen och de berörda områdena, men även en
aktiv kritik från mediernas håll av människor bakom makten samt vilka åtgärder som
satts in. Bevakningen av utvecklingen i områdena borde, enligt dem, vara kontinuerlig
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och presenteras på ett mer nyanserat sätt.
När det gäller den politiska journalistiken tenderar den att passivisera medborgarnas

deltagande genom att framställa dem som fall, objekt eller offer för politiken.344 Så har
även fallet varit med boende i de fyra storstadsområdena som skildrats i Länstidningen
Södertälje. I artiklarna har olika ”experter” i första hand fått uttala sig om sakernas till-
stånd. De boende har sällan fått komma till tals och beskriva sin egen verklighet eller
satsningens verkningar på denna. Enligt de intervjuade stadsdelsutvecklarna är det
ytterst viktigt att de boende själva får definiera problemen och utarbeta lösningar. De
boendes kunskap och erfarenhet av bostadsområdena måste få auktoritet i det offent-
liga rummet och då inte enbart inom storstadsarbetets ramar utan även inom den
mediala offentligheten.

Stadsdelsutvecklarna har, i likhet med de iakttagelser vi gjort när vi studerat artik-
larna i Länstidningen Södertälje, uppmärksammat bristen i tidningens rapportering
vad gäller de positiva och bestående effekterna av storstadssatsningen. Länstidningens
intresse har kretsat runt vissa ämnen. En rättvis rapportering skulle enligt stadsdelsut-
vecklarna ha framställt områdena också ur ett inifrånperspektiv. Anledningen till att
mediernas intresse brustit i saken söker Hovsjös stadsdelsutvecklare i politikernas och
ledningens bristande hantering av frågan. Han menar att om underifrånperspektivet
tagits på allvar från första början och arbetet utformats därefter så hade även medierna
tagit ett större ansvar i sitt arbete.345

Hur har då kommunen gått tillväga för att förbättra bilden av områdena? Stadsdels-
utvecklarna säger sig vara medvetna om att förändringen av en negativ bild av ett
område är en trög process som kräver mycket tid. Fornhöjdens stadsdelsutvecklare
säger sig inte känna till några strategier som skulle ha syftat till att förbättra bilden av
de fyra områdena. Hovsjös stadsdelsutvecklare pekar i stället på olika aktiviteter som
vidtagits av de lokala aktörerna i Hovsjö för att förbättra bilden av området, exempelvis
Hovsjöfestivalen, som anordnats av Hovsjörådet och riktat sig till alla södertäljebor.
Han menar att det lokala nätverket av ”representanter för samtliga aktörer i Hovsjö har
haft en gemensam vision att förbättra Hovsjös rykte”. Vidare berättar han att även
kommunen försökt att påverka bilden av områdena via kanaler som kommunens egen
tidning, som sägs nå nästan alla hushåll i Södertälje, samt i olika blad, som riktats till de
fyra bostadsområdena. Även den lokala tv-kanalen har använts för att påverka.346 Han
fortsätter berätta att ”vi har även varit i kontakt med Länstidningens redaktion för att
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påverka dem att skriva mera positivt om våra stadsdelar”. Södertäljes informationschef
har efter händelserna i Ronna den 11 september 2005 tagit fram ett utkast som på ett
mer organiserat sätt tar itu med frågan om en förbättrad bild av kommunen. I detta
utkast behandlas medias rapportering kring händelsen i Ronna samt kommunens reak-
tion och vidtagna handlingar i saken.347 Som vi redan nämnt har kommunen gått ut
med ett gemensamt uttalande, där man fördömt det inträffade. Många av de kommu-
nala tjänstemännen har varit aktiva i den mediala debatten som berört Södertälje efter
händelserna i Ronna. Samtidigt är det svårt att påverka den mediala bilden och det
krävs en tydligare strategi, bättre samordning och ett utvidgat samarbete med andra
aktörer.

Intrycket är att insatser som syftat till att förbättra bilden av områdena varit frag-
mentariska och inte på något sätt samlade under en uttalad strategi fram till mitten av
september 2005 då kommunen varit tvungen att ta ställning efter den i medierna vitt
uppmärksammade händelsen i Ronna. Inom kommunen är man i skrivandets stund
medveten om att det behöver utformas en tydligare strategi i Södertälje, som syftar till
att ändra den negativa bilden av områdena.348 Att ändra en bild av ett bostadsområde är
en långdragen process som kräver tid, vilket förutsätter att de satsningar som kommer
till stånd är av långsiktig karaktär. Ett sådant arbete har kommit till stånd i Huddinge
kommun som inom sin storstadssatsning tagit fram ett målområde, Attityd/bild av
området, för att på ett mer organiserat sätt komma åt problembilden av de av storstads-
satsningen berörda områdena. I det lokala utvecklingsavtalet har Huddinge kommun
utvecklat strategier för att med hjälp av direkta och indirekta åtgärder förändra bilden
av och attityden till områdena. De direkta åtgärderna gick ut på att skapa motbilder till
de negativa bilderna av områdena och riktades direkt mot mediernas representationer
av områdena, medan de indirekta åtgärderna såsom yttre upprustning av områdena,
brottsförebyggande arbete och kulturarbete, förväntades påverka dem indirekt.349

Det som dominerat framställningen av storstadssatsningens områden i Södertälje är
brott, kriminalitet och andra sociala problem. Konsekvenserna av en skev rapportering
som fokuserar på problemen i områdena och som i sin produktion utesluter vissa grup-
per från att delta avspeglar sig i de boendes upplevelser av det egna bostadsområdet och
omvärlden. När områdena gång på gång kategoriseras som otrygga och icke önskvärda
att bo i, påverkar det de boendes självkänsla och identifikation med det egna bostads-
området samtidigt som förtroendet för medierna minskar. Den beskrivna otryggheten
kan bli ”verklig” och anammas av de boende i den meningen stadsdelsutvecklaren för

347. Intervju med informationschefen den 29 september 2005. 
348. Denna medvetna hållning har uppmärksammats av TV4 och journalisten Göran Rosenberg, som i en
artikel menat att tjänstemännen inom kommunen missgynnar en öppen och demokratisk debatt genom att
förhöja ”den kommunala beredskapen” och förvarna varandra om den ”invaderande medietruppen” som
leddes av Rosenberg (<www.journalisten.se/kronika.aspx?article_id=10056> (2005-11-28). Rosenbergs tv-
program sändes i TV4 i januari 2006.
349. Nilsson, J. (2005).





Hovsjö uttryckte det, att trots att brottsstatistiken minskat i området så består bilden av
området som otryggt. I intervjuerna med de boende framkom det att dessa inte kände
igen sig i mediernas beskrivningar av deras bostadsområden. Deras uttalanden tydde
snarare på en protest mot dessa framställningar. De beskrev sina områden som trygga
och trivsamma att bo i. Det var människor utifrån som inte visste bättre och hade en
skev bild av områdena.

Så länge bilden av områdena kommer ”utifrån” och bygger på skillnader som inver-
kar negativt på områdenas och deras invånares rykte kommer storstadssatsningens mål
att bryta segregationen i de berörda områdena vara omöjligt att nå. Förutsättningarna
för en ökad social integration ligger i människors känsla av delaktighet, skriver sociolo-
gen Mikael Stigendal.350 Problembilden av områdena och dess invånare inverkar på
denna känsla och måste därför modifieras, både i olika intergationsbefrämjande sats-
ningar och i det omgivande samhället. För att höja känslan av delaktighet måste män-
niskors resurser tillvaratas samtidigt som de själva får definiera villkoren för integratio-
nen. Medierna måste i sin roll som opinionsskapare ta ett större ansvar och börja arbeta
mer medvetet och självkritiskt.351 Södertälje och Länstidningarna saknar sin egen
Gringo (Metros månatliga måndagsmagasin).

350. Stigendal, M. (1999) s. 238.
351. För förslag på hur medierna som tidningar, radio och tv kan arbeta för att främja integrationen se
Lasse Sandströms Rosengård i medieskugga (2004) s. 111.





11. Resultat: avsedda och oavsedda förändringar

När det lokala utvecklingsavtalet undertecknades av staten och Södertälje kommun i
januari 2000 hade kommunen flera års erfarenhet av tidigare satsningar som syftat till
att utjämna skillnader mellan olika bostadsområden. Sommaren 1999 påbörjades pla-
neringen för det kommande storstadsarbetet. 180 miljoner kronor statliga medel skulle
komma att satsas de nästkommande fem åren i olika åtgärder i de fyra stadsdelarna.
Aktörer som kommunstyrelsen, kommundelsnämnderna, integrationsberedningen,
demokratiberedningen och lokala råd (interimsråd)352 var delaktiga i utformningen av
storstadsarbetet. En stadsdelsutvecklare tillsattes i vardera av de berörda bostadsområ-
dena och fungerade som en länk mellan den lokala (bostadsområdet) och den centrala
nivån i kommunen. Underifrånperspektiv, samverkan och långsiktighet var ledorden i
det lokala arbetet i områdena.

Syftet med det här kapitlet är att peka på de övergripande resultaten av storstadsar-
betet i Södertälje. Med resultat avses i denna rapport det konkreta utfallet av en hand-
ling eller aktivitet.353 Inom storstadssatsningen har många av de avsedda resultaten for-
mulerats i olika målsättningar i samband med framtagningen av målområdena och till
dem knutna insatser. Att man inte alltid har lyckats uppnå dessa målsättningar behöver
dock inte betyda att de varit resultatlösa. Resultat är alltså inte nödvändigtvis detsamma
som målsättning, utan kan både vara avsedda och oavsedda konsekvenser av en hand-
ling. De oavsedda resultaten av en handling eller aktivitet kan i sin tur både innebära
positiva och negativa förändringar. En insats kanske inte uppnår det uppställda målet
men kan visa sig påverka områden som i förlängningen indirekt genererar positiva eller
negativa förändringar inom eller utom storstadssatsningens målområden.

Ett arbete som storstadssatsningen kräver ofta tid för att överhuvudtaget kunna
uppvisa några resultat. När vi studerar förändring måste vi ”gå under den omedelbart
observerade ytan. När förändringskapaciteten utlöses möter den i den faktiska sociala
verkligheten på en rad andra krafter som påverkar det observerbara resultatet, vilket gör
att förmågan inte framträder i sin ”rena” form”.354 Det som går att påvisa efter fem års
storstadsarbete är att kommunen på olika nivåer sökt efter fungerande arbetssätt, olika
parter har etablerat nya samverkansformer, vilket inte sällan krävt både tid och engage-

352. För en närmare beskrivning av dessa interimsråds eller boenderåds utveckling fram till 2003 se Anna
Karlssons rapport Boenderåden i Södertälje kommun – idag och i framtiden (2003). Teresa Lindholm har i
rapporten Boenderådens uppgång och fall: en insats för ökat demokratiskt deltagande i Södertälje kommun
(2005b) redogjort för boenderådens utveckling fram till år 2005.
353. Nilsson, J. (2003) Resultat, resurser och riktlinjer i Storstadssatsningen, s. 18–19.
354. Danermark, B. & Kullberg, C. (1999) Samverkan, välfärdsstatens nya arbetsform, s. 16.





mang från olika håll. Nya kunskaper och erfarenheter har tillkommit bland många av
de kommunala tjänstemännen samt de boende. Nya metoder har utvecklats, nätverk
har bildats och närmiljön upprustats. Individer har fått möjlighet att utvecklas, höja sin
kompetens och sitt sociala kapital, påverka utvecklingen i sitt bostadsområde med
mera. Samtidigt har arbetet med storstadssatsningen stött på många hinder längs
vägen. Omorganisationen från kommundelsnämnder till fackkontor innebar bland
annat att områdesperspektivet övergavs och känslan av delaktighet uppenbarligen
minskade bland de aktiva boende. Många av insatserna har på grund av den tidsbegrän-
sade finansieringen, men även på grund av sin kortsiktiga karaktär, inte kunnat uppvisa
några bestående resultat. Samtidigt är det värt att notera att arbetet som utförts inom
ramarna för storstadssatsningen inte alltid uppvisat omedelbara resultat, och de resultat
det gett kan ta lång tid att identifiera. Faktorer som exempelvis konjunktursvängningar
kan ha bidragit till att resultaten varit svåra att avläsa. Även den omfattande in- och
utflyttningen från bostadsområdena kan vara en bidragande faktor. Ett annat exempel
är att vissa satsningar som gjorts inom förskolan eller grundskolan visar konkreta resul-
tat först när eleverna gått ut senare skolformer (förbättrade slutbetyg t.ex.). Detsamma
gäller även satsningar som syftat till att förbättra folkhälsan eller tryggheten i ett
bostadsområde. Dessa har inte alltid omgående lett till konkreta resultat. Trots de ovan
nämnda faktorerna har en del märkbara förändringar åstadkommits i Södertälje kom-
mun.

Nya aktiviteter och kunskaper
Många nya aktiviteter startades som inte skulle ha kommit igång utan storstadssats-
ningen. De statliga medlen möjliggjorde aktiviteter som exempelvis jämställdhetsut-
bildning för de anställda på social- och arbetsmarknadskontoret, fysiska upprustningar,
olika typer av aktiviteter som syftat till att öka de boendes inflytande och delaktighet
samt kompetenshöjande aktiviteter som riktat sig till arbetslösa boende, såsom svensk-
utbildning, datakurser och dylikt. Det är rimligt att anta att dessa olika aktiviteter inne-
burit nya/ökade kunskaper och erfarenheter bland både boende och tjänstemän. Pro-
blemen och möjligheterna i de fyra bostadsområdena belystes ur ett nytt perspektiv i
och med det praktiska arbetet för att bryta segregationen. Många individer som deltagit
i aktiviteterna som erbjudits inom ramen för storstadssatsningen har fått förbättrade
kunskaper i data, jobbsökeri och annat på arbetsmarknaden värdefullt vetande. Antalet
deltagare i dessa aktiviteter har dock varit begränsat och många av dem som varit aktiva
inom ramarna för de lokala boenderåden var redan etablerade representanter för olika
föreningar. De boende har haft begränsade möjligheter att påverka vilka aktiviteter som
startats samt hur de utformats.





Nya samverkansformer, nätverk och positioner
I de statliga riktlinjerna för hur storstadsarbetet skulle bedrivas rekommenderades
bland annat ökad samverkan mellan olika organisationer och aktörer på olika nivåer.
Begreppet samverkan var inte nytt, utan hörde redan till de arbetsmetoder som före-
språkades i integrationsarbetet i storstäderna. En ökad samverkan syftade till att effek-
tivisera åtgärderna och utnyttja de befintliga resurserna på ett bättre sätt.355 Hur har då
denna samverkan sett ut i praktiken i Södertäljes storstadssatsning?

Ett gott samverkansklimat har präglat många av de lokala insatserna inom Södertäl-
jes storstadssatsning. Storstadssatsningen har inneburit att nya nätverk skapats som
exempelvis brottsförebyggande råd och boenderåd. Dessa nätverk har involverat både
enskilda boende, men också föreningar, församlingar, kommunala verksamheter,
näringsidkare med flera. Stadsdelsutvecklarna har i storstadssatsningens arbete spelat
en viktig roll som medlare mellan de boende och den kommunala ledningen.356 Boen-
derådens syfte har varit att sätta igång samverkan mellan olika parter, från de boende
till myndigheter, kommun och andra beslutsfattare. De boendes engagemang och
arbete har drivit fram många förändringar på den lokala nivån. Områdena har rustats
upp, lokala nätverk har växt fram, nattvandringsgrupper har bildats med mera. Listan
kan göras lång. Viktigt att notera är att endast ett av de fyra boenderåden finns kvar
idag; tre av råden har lagts ner med argumentet om bristande representativitet. Trots att
dessa råds inflytande varit begränsat har deras arbete inneburit effekter av demokratiskt
värde på det individuella planet. Enskilda individer har med hjälp av arbetet med boen-
deråden kunnat utöka sitt sociala kapital, varav vissa även gått vidare in i den kommu-
nala partipolitiken. En del har även engagerat sig i lokala brukarstyrelser av olika slag.
Ett svårtolkat resultat som dessa boenderåd uppvisat är deltagandet i valen till råden
som legat mellan 9 och 10 procent i de berörda bostadsområdena. Dessa låga siffror
skulle kunna tolkas som bristande mobilisering bland invånarna, men kan i jämförelse
med tidigare val i områdena (eller Södertörns högskolas kårval) tyda på en ansenlig
mobilisering.357 Vidare har engagemanget för rådens fortsatta existens sinat sedan det
kommunala stödet till råden dragits tillbaka sommaren 2004.

En del brister men även förtjänster har kännetecknat samverkan på de högre nivå-
erna inom Södertäljes storstadssatsning.358 Till exempel utökades samverkan inom
arbetsmarknadsområdet mellan kommunen, försäkringskassan och arbetsförmed-

355. Proposition 1997/98:165.
356. Lindström, J. (2003).
357. Lindholm, T. (2005b) s. 40.
358. Ann-Charlotte Gullberg (2003) har studerat myndighetssamverkan kring gruppen långtidssjuka
arbetslösa i Rehabprojektet i Södertälje kommun och kommit fram till att de största hindren kring samver-
kan mellan olika organisationer och kommunen har varit att dessa inte nått en samsyn kring problembe-
skrivningen och det gemensamma uppdraget. De hinder för samverkan Teresa Lindholm (2005a) pekar ut
i sin studie av tre insatser inom målområdet arbetsmarknad, vuxenutbildning och tillväxt i Södertälje kom-
mun är tidsbristen, det geografiska avståndet mellan projekten och inriktningen på samma målgrupp.





lingen; denna har dock inte fungerat helt friktionsfritt. Samverkan mellan kommunen
och andra viktiga aktörer på området hade större delen av satsningen begränsats till
remittering av ärenden och informationsutbyte. En kursändring gick dock att skönja
hösten 2004 där flera myndigheter samverkar inom insatserna Slussen till arbete och
Tidig behandling och rehabilitering i samverkan.359 En närmare samverkan som föreskri-
vits i de statliga riktlinjerna, där de inblandade aktörerna på olika nivåer samlar ihop
sina krafter, innebär troligtvis även bättre resursutnyttjande och kraftfullare insatser.360

Den omorganisation som genomfördes i kommunen hösten 2000 bidrog till att
samverkansarbetet mellan den lokala nivån och den kommunala kom att hämmas då
den förändrade kommunala organisationen tvingade fram nya former för samverkan,
vilka tar tid för att ”sätta” sig. Omorganisationen, kommunens tillstramade budget,
storstadssatsningens tidsbegränsade finansiering samt den höga personalomsättningen
och påföljande arbetsbelastningen har försvårat uppbyggnaden av en fungerande sam-
verkan på alla nivåer inom kommunen.

Även om den kommunala organisationsstrukturen visat sig vara mycket svår att
omdana har storstadssatsningen medfört vissa förändringar. En förändring är att nya
positioner skapats inom den kommunala organisationen. Kulturombudsmannen på Ron-
naskolan är exempel på en ny position som skapats inom ramarna för storstadssats-
ningen och som kommit att införlivas i den ordinarie kommunala verksamheten.
Denna tjänst initierades för att skapa en brygga mellan föräldrar, elever, personal och
skolledning.361 Kulturombudsmannen arbetade inledningsvis med att öka delaktighe-
ten och inflytandet bland eleverna och deras föräldrar samt med att utveckla de lokala
nätverken, men den kom med tiden att lägga mer fokus på elevernas studiemotivation.
Tjänsten fick ett mycket positiv mottagande av den omedelbara omgivningen, belöna-
des med pris och uppmärksammades nationellt. Andra skolor har tagit intryck av
denna framgångsrika insats, och från och med 2002 finns exempelvis en liknande tjänst
på Täljegymnasiet i Södertälje.

En annan viktig position som skapats har varit tjänsterna som stadsdelsutvecklare,
som fungerat som ”professionella integratörer” i bostadsområdena. Stadsdelsutvecklar-
nas roll har varit central i storstadssatsningens arbete i bostadsområdena. Deras kun-
skaper om områdena samt arbetet med att skapa kontakt mellan de boende, de kom-
munala tjänstemännen och politikerna har varit ovärderliga i utvecklingen av dessa
bostadsområden. I slutet av 2005 blev det klart att tjänsterna som stadsdelsutvecklare
upphör när det lokala avtalet löper ut. En brännande fråga blir hur den lokala och cen-

359. Båda dessa projekt kommer troligtvis att tas över av ett finansiellt samordningsförbund som håller på
att bildas i staden och därmed permanentas i den ordinarie verksamheten.
360. I utvärderingen av Södertäljes språkinsatser för barn med annat modersmål än svenska konstaterar
Ing-Marie Parszyk (2004) att de insatser som gjorts för språkutvecklingen till fullo skulle ha utnyttjats om
arbetet med dem gjorts organisatoriskt smidigare, det vill säga med närmare samverkan samt en gemensam
samsyn mellan olika yrkeskategorier och skolformer.
361. Lindström, J. (2002) Ett demokratiskt experiment. Ronna och Geneta, Södertälje kommun, s. 29.





trala nivån ska länkas samman när de extra statliga pengarna är slut och tjänsterna som
stadsdelsutvecklare upphört? Kommer storstadssatsningens slut att innebära att det
uppstår ett glapp mellan de boende och de kommunala tjänstemännen och politikerna?
Vad innebär det för långsiktigheten i arbetet?

Metodutveckling och nya verksamheter
Utvecklingen av metoder har varit en viktig riktlinje i storstadssatsningens arbete. I
storstadspropositionen beskrivs metodutvecklingen i relation till de statliga direktiven
om underifrånperspektiv, långsiktighet och samverkan som en förbättring av samver-
kansformer samt en utveckling av former för att involvera de boende i arbetet. Nya
samverkansformer, både lokalt i form av nätverk av olika slag samt i form av utökad
myndighetssamverkan kan betraktas som en typ av metodutveckling. Vilken metodut-
veckling har då skett i Södertäljes storstadssatsning? Storstadssatsningen har fungerat
som ett tillfälle att pröva nya strategier och metoder inom de sju målområdena, men
dessa har inte alltid visat sig vara lika framgångsrika.

Ett exempel på ny verksamhet och försök till metodutveckling är bildandet och
arbetet med de redan nämnda boenderåden. Detta arbete var ett försök att hitta nya
metoder för att involvera bostadsområdenas invånare i lokala angelägenheter. Det var
dock inte så framgångsrikt som det inledningsvis gav sken av då tre av dessa fyra boen-
deråd lagts ner, medan det fjärde arbetar vidare på egen hand. Även om nya metoder
prövats inom ramen för dessa råd har de på grund av nedläggningen, i tre fall av fyra,
inte fått leva vidare och frodas.

Inom arbetsmarknadsområdet har viss metodutveckling skett samtidigt som det
funnits en tendens till att storstadsmedlen använts till att täppa till ”svarta hål” i kom-
munens budget. Två ”flaggskepp”, där myndigheter samverkar, har dock kommit att
ändra kursen i arbetet för ökad sysselsättning. Även arbetet med jämställdhet i kommu-
nen kan ses som ett försök till metodutveckling. En plattform för fortsatt jämställd-
hetsarbete har lagts och ett konkret resultat av jämställdhetsutbildningen som kan
pekas ut är en könsuppdelad statistik i samtliga insatser på arbetsmarknadsområdet.
Det större jämställdhetsarbetet tycks dock ha avstannat då tjänsten som jämställdhets-
utvecklare har upphört och jämställdhetsfrågorna inte lyckats vinna legitimitet i det
kommunala arbetet.

Det som framkommer som särskilt påtagligt i arbetet med skolan i Södertälje är att
de boende, föräldrar, lokala föreningar och lokala församlingar har fått möjligheten att
påverka utvecklingen i skolorna via lokala styrelsegrupper och den ovan beskrivna tjäns-
ten som kulturombudsman. Lokala nätverk av olika aktörer har bildats för att göra
arbetet för en bättre skola än mer effektivt. Samverkansklimatet har varit gynnsamt och
de olika aktörerna har arbetat sida vid sida med nya och gamla metoder i syftet att
skapa en bättre skola och i förlängningen även ett bättre område.





Folkhälsoinsatserna Familjecentraler är exempel på nya verksamheter som tillkom-
mit genom storstadssatsningen och utvecklat nya metoder i sitt arbete. Familjecentra-
lerna har varit lokalt förankrade och under ett och samma tak inrymt flera olika verk-
samheter som tillsammans riktat sig till barn, ungdomar, familjer och våldsutsatta kvin-
nor.

Många av insatserna inom målområdet livsmiljö har tagits fram på initiativ av de
boende, boenderåden och olika föreningar. Förutom de allra tydligaste resultaten i form
av fysiska förbättringar av områdena är det komplicerat att uppskatta resultatet av detta
arbete. Exempelvis är arbetet med att öka tryggheten i ett område av långsiktig karaktär
och visar inte alltid konkreta resultat i ett kortare tidsperspektiv. Metodutvecklingen
har här inneburit att de boendes kunskaper och erfarenheter tagits tillvara samt att
olika aktörer samverkat i syftet att förbättra livsmiljön i områdena.

De viktigaste resultaten vad gäller metodutveckling har varit den experimentella
ansatsen. Rent konkret har detta inneburit att samverkan på lokal nivå har utvecklats
inom de olika målområdena samtidigt som samverkan på den kommunövergripande
nivån börjat ta form. Arbetet har även medfört att olika aktörer förvärvat nya erfaren-
heter, intagit nya positioner och bildat nätverk. Här är det viktigt att poängtera att även
om inte alla insatser införlivats i den ordinarie verksamheten så har de ändå tvingat
fram vissa frågor på dagordningen.

Nya dokument
I och med storstadssatsningen skapades det många nya dokument och möjligen en ny
diskurs kring integration och segregation, som tidigare varit i det närmaste obefintlig
inom den kommunala verksamheten. Kraven på uppföljning och utvärdering av arbetet
har resulterat i omfattande dokumentation och rapportering, däribland de lokala
åtgärdsplanerna och de årliga oktoberrapporterna för att nämna några. Syftet med de
lokala åtgärdsplanerna var att fungera som riktlinjer i arbetet med storstadssatsningen
genom att utförligt beskriva arbetets målsättningar och strategier. De kommunala
oktoberrapporterna har använts som en uppföljning och utvärdering av den egna verk-
samheten till Storstadsdelegationen. Dessa har innehållit generella beskrivningar av
arbetsmetoderna samt rapportering från de berörda bostadsområdena.362 Vidare har
storstadssatsningen och kraven på utvärdering medfört att det uppkommit kontakter
mellan forskare och utvärderare å ena sidan och kommunala tjänstemän, politiker och
boende å den andra. Detta samarbete, i form av informationsutbyte från båda hållen,
har inte alltid fungerat friktionsfritt,363 men har kommit på sina håll att bli en uppskat-
tad del av arbetet och har medfört nya lärdomar och insikter för samtliga parter.364

362. I Huddinge kommuns slutrapport skriver författarna att man i kommunens oktoberrapporter tenderat
att redogöra för de positiva resultaten av arbetet och förbisett de ”mindre lyckade” insatserna. Se Urban, S.
m.fl. (2005) s. 91.





Införlivningen av insatser
Processtänkande var ett viktigt ledord när storstadssatsningen startade i Södertälje. Det
tidigare projekttänkandet skulle ersättas med ett processtänkande, som skulle öka lång-
siktigheten i storstadssarbetet. Dessa insatser skulle inte längre betraktas som projekt,
utan som processer som pågår även då storstadssatsningen tar slut i december 2005.
Ambitionen var att så småningom införliva arbetet i den ordinarie kommunala verk-
samheten.365 En viktig fråga i detta sammanhang är därför i vilken mån kommunen
införlivat framgångsrika insatser och metoder. Svaret på frågan är inte entydigt. När
det gäller införlivningen av insatserna har cirka 30 procent av alla insatser som tagits
fram inom ramen för storstadssatsningen införlivats i kommunens ordinarie verksam-
het, det vill säga en tredjedel.366 45 procent av insatserna har av kommunen redovisats
som nedlagda och 10 procent har avslutats efter avklarat uppdrag.367 Förutom uppgif-
terna som behandlar införlivade insatser är det svårt att uttala sig om långsiktigheten i
det arbete som gjordes inom ramarna för storstadssatsningen. De insatser som företa-
gits har varit mycket olika och haft olika karaktär. Till exempel har många insatser
inom målområdet livsmiljö varit tidsbegränsade och därmed varit av ”engångskaraktär”,
exempelvis insatser som upprustning av lekplatser eller enstaka kulturevenemang.
Detta mönster med ”engångsinsatser” har upprepat sig även inom andra målområden.
När det gäller insatser av mer långsiktigt slag har de som lagts ner ofta varit insatser
som på olika sätt fallit mellan de kommunala förvaltningarna, vilket försvårat imple-
menteringen av dem i den ordinarie verksamheten. Den kommunala organisationen
har varit alltför stelbent för att dessa insatser skulle ha kunnat få mer utrymme. En
annan anledning till varför dessa insatser inte införlivats har varit den ekonomiska prio-
riteringen i kommunen.

363. Ett exempel på ett mindre friktionsfritt samarbete är förstås den kritik av Södertörns högskolas utvär-
dering som offentliggjorts av Södertäljes dåvarande storstadssatsningschef, sommaren 2002. Från högsko-
lans sida uppfattades uppdraget vara att bistå chefen i nedläggningen av ett antal insatser och avskedandet
av ett antal insatsledare.
364. Jfr. Denvall, V. m.fl. (1997) Välfärdens operatörer. Social planering i brytningstid, s. 60.
365. I den nationella utvärderingen av storstadssatsningen tolkar författarna begreppet långsiktighet för
det första som en fråga om avtalsperiodernas längd och för det andra som en permanentning av insatserna
samt de eventuella effekterna dessa insatser har på utvecklingen efter de lokala avtalens slut. Se Integra-
tionsverket (2002) s. 102.
366. Dokumentationen kring insatserna har varit bristande och det är viktigt att påpeka att de redovisade
siffrorna är uppskattningar och inte några exakta uppgifter. En annan anledning till att dessa uppgifter inte
behöver stämma överens med verkligheten är de olika definitionerna av införlivade, avklarade och nedlagda
insatser som de kommunala tjänstemännen använt sig av i redovisningen av insatserna. Den information
som använts i detta kapitel är sammanställd av Jenny Nilsson på Södertörns högskola (opubl.), som på
grund av avsaknaden av dokumentation kontinuerligt följt upp storstadssatsningens insatser i Södertälje,
utifrån den information som varit tillgänglig.
367. En införlivad insats innebär att det ingår i den ordinarie kommunala verksamheten. En avklarad
insats är en insats som genomförts och blivit färdig och därmed avslutats. En nedlagd insats är en insats
som lagts ner på grund av olika skäl, så som exempelvis att den inte fungerat som det var tänkt eller inte
genomförts fullt ut.





Utifrån de uppgifter som finns om införlivade insatser går det att skönja ett mönster
som visar vilka insatser som prioriterats i implementeringen i den ordinarie verksamhe-
ten. Målområdena skola, utbildning och arbetsmarknad är framträdande bland dessa, vil-
ket egentligen inte förvånar då dessa målområden varit uttalat prioriterade i arbetet för
att bryta effekterna av den sociala och etniska segregationen i områdena.368

Redan 2002 pekade Integrationsverket på en möjlig motsättning mellan direktiven
om underifrånperspektiv och långsiktighet.369 Svårigheten har legat i att förena nytän-
kandet och kreativiteten på den lokala nivån med den ordinarie kommunala verksam-
hetens organisation. Det största problemet som pekats ut i införlivningen av insatserna
i den ordinarie verksamheten är frågan om vem som skulle stå för kostnaderna efter
satsningens slut. Södertäljes kommunala budget har länge varit hårt belastad och
utrymmet för nya utgifter mycket snävt. Nedskärningar har gjort att en del av stor-
stadsmedlen använts till att ”täppa till hålen” i den ordinarie verksamheten. Det var på
både gott och ont. När tiden för insatserna löpt ut stod kommunen inför frågan hur den
skulle gå vidare när de extra pengarna var slut. Denna fråga har inte fått något självklart
svar och lösningarna har varierat.

Sammanfattande diskussion
Södertäljes storstadssatsning har möjliggjort möten mellan olika grupper och aktörer
och skapat dialog och nya idéer. Den har inneburit att nya aktiviteter och verksamheter
sattes igång, nya erfarenheter och kunskaper förvärvades, nya samverkansformer och
nätverk bildades, nya tjänster tillkom, många inom den kommunala organisationen
utbildades och höjde sin kompetens, den fysiska miljön rustades upp, jämställdhetsfrå-
gorna introducerades med mera. En av ambitionerna med storstadssatsningen har varit
att förankra arbetet inom den ordinarie kommunala verksamheten. Inom Södertäljes
lokala utvecklingsarbete har det funnits insatser av både mer eller mindre långsiktig
karaktär. Till de bestående resultaten av arbetet hör bland annat de insatser som införli-
vats i den ordinarie kommunala verksamheten samt insatserna Slussen till arbete och
Tidig behandling och rehabilitering i samverkan inom arbetsmarknadsområdet som san-
nolikt kommer att permanentas i och med det finansiella samordningsförbund som är
under bildande.

Arbetet med storstadssatsningen har präglats av många organisatoriska hinder, som
sällan varit till fördel för de uppsatta målen. De flesta som varit verksamma i arbetet har
påpekat att hastig igångsättning av verksamheten samt bristande planering gjort att
arbetet saknat en grund att stå på och därför vacklat. De statliga direktiven saknade

368. Södertälje kommun erbjöds våren 2001 ett så kallat kompletterande erbjudande, som innebar att
medel skulle tillskjutas områdena sysselsättning och tillväxt samt förskola, grundskola och gymnasium. Se
Storstadsdelegationen (2001).
369. Integrationsverket (2002) s. 106.





klara definitioner och fick många olika tolkningar i den lokala praktiken. Dock måste
möjligheterna också lyftas fram här, och dessa utgjordes av den stora mängden aktörer
som kom att blandas in i arbetet under en kort tidsperiod och det inledningsvis stora
engagemanget.

Vidare är det av vikt att påpeka att den organisatoriska oordningen som präglat
arbetet haft en negativ inverkan på framförallt underifrånperspektivet, som likt begrep-
pen långsiktighet och samverkan tolkats olika under de olika styrningsperioderna.
Underifrånperspektivet möjliggjorde ett stort lokalt engagemang som växte fram på
kort tid och sprudlade av entusiasm, bland annat i form av lokala boenderåd. Arbetet
med att bygga upp nya strukturer som skulle möjliggöra större inflytande för de boende
i områdena var omfattande och kom att rubbas i grunden i och med de organisatoriska
förändringarna.

Arbetet med boenderåd kan betecknas som ett djärvt demokratiskt experiment,
men resulterade dock inte i vad det utlovade från början. Tre av fyra boenderåd har lagts
ner och det som återstår av arbetet är bland annat brustna visioner bland dem som del-
tagit i uppbyggnaden av dessa råd, stor besvikelse bland många boende, men även några
nyförvärvade politiker, informella nätverk av boende samt nya erfarenheter och kunska-
per om lokalt demokratiarbete.

En viktig fråga att ställa, som tål att formuleras gång på gång, är hur all den kunskap
och de erfarenheter som förvärvats av stadsdelsutvecklarna kommer att tas tillvara efter
att deras tjänster upphört vid årsskiftet 2005? Innebär det att det arbete som genom-
förts och den kunskap som utvunnits under satsningens gång har gått i graven? Svaret
är ja. Stadsdelsutvecklarna var centrala aktörer i storstadsarbetet och har inte utan
anledning kallats för ”spindeln i nätet”. De besatt den största kunskapen, och deras roll
som medlare och drivande aktörer bakom många av förändringarna i bostadsområdena
går förlorad då de slutar sina anställningar. Detta kommer naturligtvis att påverka arbe-
tet i de lokala nätverken, och frågan om dessa nätverks framtid gör sig gällande då driv-
kraften bakom inte får vara kvar.

Avslutningsvis kan resultaten som storstadssatsningen i Södertälje åstadkommit
sammanfattas på en individuell och en strukturell nivå. På det strukturella planet kan
resultat som förvärvandet av nya kunskaper bland kommunala tjänstemän, kompetens-
höjningen inom kommunen, metodutvecklingen, nya samverkansformer, bildandet av
nätverk, den fysiska upprustningen samt etablerandet av nya verksamheter urskiljas. På
det individuella planet går det att lyfta fram resultat som gett både boende och enskilda
kommuntjänstemän möjlighet att öka sin kompetens och sitt sociala kapital, möjlighet
att påverka och delta i utvecklingen av bostadsområdet samt hjälpt dem med att
komma ut på arbetsmarknaden eller i utbildning.





Kap 12. Södertälje, storstadssatsningen och den 
nationella storstadspolitiken – en orättvis, 
jämförande betraktelse?

Den nationella storstadspolitiken har hittills omfattat sju kommuner vilka under 2000-
talets första år av staten erbjudits att teckna lokala utvecklingsavtal för ett tjugotal
stadsdelar inom ramen för de två miljarder riksdagen anslog för ändamålet. Fem av
dessa sju kommuner tillhör storstockholmsområdet, de andra är Göteborg och Malmö.
Ett annat sätt att presentera de sju kommunerna är att skilja ut de tre storstäderna –
Göteborg, Malmö och Stockholm – ifrån de fyra kranskommuner som omgärdar
huvudstaden söderut och vilka varit en del av ”storstadssatsningen” eller storstadspoliti-
kens första etapp. Södertörns högskola har utvärderat storstadssatsningen i Stockholm
och dess fem ”storstadsstadsdelar” – rapporterna från denna del av utvärdering genom-
syras av kritik av de statliga ramarna. Därutöver har högskolan utvärderat sammanlagt
åtta ”förorter” eller ”storstadssatsningsområden” vilka omfattats av de lokala utveck-
lingsavtalen i tre av dessa fyra kranskommuner nämligen stadsdelar och bostadsområ-
den i Haninge, Huddinge och Södertälje. I de senare rapporterna står det jämförande
perspektivet i fokus. Botkyrka och dess tre storstadssatsningsområden är den storstock-
holmskommun och de förortsområden vilka inte faller inom ramen för den utvärdering
som genomförts av högskolan.370

Slutrapporten från utvärderingen av storstadssatsningen i Södertälje är inte en rap-
port från en katastrofkommission likt den statliga SOU:n Sverige och tsunamin371. Vad
som hänt i Södertälje under storstadspolitikens första etapp är naturligtvis ingen natur-
katastrof och några offentliga utfrågningar av de ansvariga lär inte komma att hållas.
Ändå måste både invånare och ansvariga i Södertälje kommun liksom andra berörda
inklusive regeringens storstadsdelegation ställa sig frågan vad det är som skett och sker
i den kommunala apparaten och med dess storstadsarbete. Denna utvärdering har haft
fokus på områden och insatser, varför den kommuncentrala kontexten liksom relatio-
nen stat-kommun i viss mån hamnat i skymundan. Det skulle ha krävts ett annat man-
dat samt ytterligare, eller omprioriterade, utrednings- och utvärderingsresurser för att

370. Utvärderingen av storstadssatsningen i Göteborg sammanfattas i Anders Törnqvists Allting förändras
men ingenting förgås (2005) medan utvärderingen av Malmö har resulterat i fem slutrapporter där den
femte är Malmö och storstadssatsningen av Berit Andersson och ytterligare tio författare (2003). Stora fiskar
äter fortfarande små fiskar är Hassan Hosseini-Kaladjahis helhetsutvärdering av storstadssatsningen i Bot-
kyrka (2002).
371. SOU (2005:104) Sverige och tsunamin. Katastrofkommissionens rapport.





analysera och kartlägga relationerna på och inom dessa nivåer.372 Exkluderingen, eller
marginaliseringen, av ”storstadsfrågor” på kommuncentral nivå har dock synliggjorts
inte minst i kapitel 5 i denna rapport: ”Att sjösätta processen – storstadsarbetets led-
ning och organisation”. Södertälje är inte unikt i detta avseende, men kommunorgani-
sationen som hinder för lokala utvecklingsarbete har ställts på sin spets i just denna
kommun. I denna – och andra – bemärkelser kan rapporten uppfattas som ”en orättvis
betraktelse”.

Ytterligare en fråga måste nämligen ställas: på vilket sätt påverkas storstadsarbetet
av de händelser som så påtagligt pekat ut ”våra värsta områden”? I Storstadsdelegatio-
nens senaste årsrapport förbigås med tystnad de uppmärksammade händelserna i
Södertälje i september 2005.373 Som tydligt framgått både i inledningen och i andra
kapitel i denna rapport inramas storsstadssatsningen i Södertälje av ”två skottloss-
ningar” – och ”ett årslångt besök i fotbollsallsvenskan”. Att utan med ett ord lämna
detta åt sitt öde vore att släta över vad som i mångt och mycket är ett kommunalt – och
delvis också statligt – integrationspolitiskt systemmisslyckande. I fallet Assyriska FF
handlar det om vad som av många men långtifrån ”alla” – i en större mänsklig gemen-
skap än Södertäljes – uppfattade som en framgång för social integration.374 Förening-
ens anspråk på att vara ”hela Södertäljes lag” har kolliderat med både konkurrerande
fotbollsföreningars egna ambitioner och kommunapparatens ambitioner för stadens
räkning. Att det finns en stad och mänskliga gemenskaper utanför kommunens och
statens organisation är ett påpekande som utgör mer än en anteckning i marginalen.
Retoriken till trots har såväl förenings- som näringsliv i stort hamnat utanför de part-
nerskap och den samverkan storstadssatsningen skulle uppmuntra tillkomsten av.

I tidigare slutrapporter från Södertörns högskola har framhävts dels svagheterna i
det statliga förhållningssättet till de kommunala ambitionerna och frihetsgraderna, dels
kommunernas inbördes styrkor och svagheter. I det senare fallet är det framför allt de
tre kranskommunerna på Södertörn som jämförts. Både slutrapporten om Huddinge
och om Haninge innehåller således jämförande aspekter som också berör storstadsarbe-
tet i Södertälje. För den som vill fördjupa sig i den jämförande analysen rekommende-
ras därför att också ta del av resonemangen i båda dessa rapporter, särskilt jämförelsen
mellan olika kommunala strategier för lokalt utvecklingsarbete vilken avslutar rappor-
ten om storstadsarbetet i Haninge. En gemensam svaghet för kranskommunerna på
Södertörn förtjänar att lyftas fram här. Samtliga ”storstadssatsningsområden” i Stock-
holmsområdet utom Järvafältets ligger söder om huvudstadens inre city. Här finns en

372. För en utförligare diskussion om utvärderingsuppdraget se Södertörns högskolas remissvar på SOU
2004:79 Allt ljus på storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal.
373. Storstadsdelegationen (2006) Storstadsdelegationens årsrapport 2005.
374. Jfr. Michael Stigendals diskussion om Malmö i Sociala värden i olika sociala världar och Torbjörn
Anderssons pågående studie av fotboll och integration i Sverige (se not 5 i denna rapport). I ett nyligen
påbörjat forskningsprojekt vid Södertörns högskola – Fungerande grannskap i segregerade städer – avser
några av de medverkande i denna rapport att gå vidare med snarlika frågor.





nord-syd dimension i segregationens och vad som kan komma att visa sig vara den ”inre
kolonialismens” geografi.

En annan aspekt av den sociala (tids-)geografin som hittills inte behandlats i jämfö-
relsen av kommunerna på Södertörn är vidare de tämligen artificiella gränserna mellan
kommunerna och de emellanåt små avstånden mellan de utvalda storstadsområdena.
Närmaste granne till Vårby gård i Huddinge kommun är dels Fittja i Botkyrka, dels
Skärholmen i Stockholms kommuns sydvästra utkast. Både Vårby gård och Skärhol-
men räknas till tillväxtområdet runt Kungens kurva. I sydost omgärdas Haninge cen-
trum av både Skogås i Huddinge kommun och den egna kommunens Jordbro. Pendel-
tågsavståndet mellan de två utvalda storstadsområdena i denna del av stockholmsregio-
nen är mindre än tio minuter. Storstadsområdet och trafiknoden Flemingsberg med
Huddinge sjukhus är en knutpunkt för vård och högre utbildning i hela den södra delen
av Stockholms län och hit kommer många patienter, besökare och studenter också från
Södertälje. Framsteg för en kommun i arbetet mot segregation och utanförskap kan
även visa sig i konkurrensen mellan kommunerna såtillvida att framgång för en kom-
mun kan resultera i bakslag för en annan. Södertörns högskolas hantering av campus-
frågorna är bara ett exempel. Tidigare segregationsstudier har påvisat hur ”negativa
representationer” kan röra sig från ett geografiskt område till ett annat och i stock-
holmsområdets fall ligger det nära till hands att anta att ”problem” utan större svårighet
kan flytta över existerande kommungränser. Som inomregionalt organisationsproblem
kan detta formuleras på ett helt annat sätt: är existerande kommunindelning på den
”södra sidan” obsolet? Liksom den pågående statliga ansvarsutredningen experimente-
rar med att rita alternativa läns- och regiongränser, kan kommuner och kommuninvå-
nare på Södertörn fundera över vilken kraftsamling en enhet söder om huvudstaden
skulle innebära t.ex. för det urbana utvecklingsarbetet. Enbart de fyra kommuner på
Södertörn vilka hittills har varit del av storstadspolitiken – Botkyrka, Haninge, Hud-
dinge och Södertälje – utgör sammantaget en befolkningsmässig enhet större än
Malmö, och vilken närmar sig Göteborgs storlek.

I relationen till staten uppvisar Södertälje vissa särdrag som skiljer ut denna kom-
mun från de andra. Från kommuncentralt håll bedrevs en omfattande och framgångsrik
lobbyverksamhet för att ett bostadsområde som i förarbetet till storstadspolitiken inte
var aktuellt för någon nationell satsning skulle inkluderas i avtalet. Detta område –
Fornhöjden – skiljer också ut sig i den kommuncentrala hanteringen vilket framgår i
flera kapitel i denna rapport. Frågan inställer sig således varför området överhuvudtaget
togs med.375 Vidare stod kommunen utan avtal om finansiering under närmare ett års
tid, vilket naket påtalades i en tabell i regeringens budgetproposition för 2003 av vilken
det framgår att Södertälje till skillnad från övriga kommuner under en period helt stod
utan nya storstadsmedel.376 Statens – både regeringens (storstadsdelegationens, minist-

375. En likartad diskussion om Skärholmen finns i Södertörns högskolas slutrapport om Stockholm.





rarnas och -kansliets) och många berörda enskilda statliga myndigheters såväl på cen-
tral som på regional och lokal nivå – tillkortakommanden och halsstarrighet behöver
knappast upprepas mer i denna avslutning.377

I fokus för denna rapport står Södertälje med sina fyra storstadssatsningsområden
Fornhöjden, Geneta, Hovsjö och Ronna. Det är förvisso en i många stycken mörk bild
av trögrörligheten i både kommunen och media som kommer till uttryck i denna rap-
port samtidigt som experimentlustan och de många enskilda insatserna lyfts fram i lju-
set. Makten över media måste denna gång lämnas vidare för att här fokusera på andra
maktfrågor och -konstellationer. En fråga som också berör andra aktörer inställer sig
emellertid omedelbart: har, förutom kommunen, den svenska staten och två av de mest
globala företagen verksamma i landet ”råd med” att några av dessas förortsområden för-
vandlas till oroshärdar. Och hängs ut som ”våra värsta områden”? Här öppnar sig nya
möjligheter också för de som ägnar sig åt ”corporate social responsibility” på Astra-
Zeneca och Scania. Södertälje som någonting mer än en kommunal apparat har nämli-
gen goda förutsättningar att bli mönsterbildade i integrationsarbetet både på system-
nivå och genom de mänskliga gemenskaperna. Detta kräver emellertid att diskrimine-
ring, främlingsfientlighet och rasism tas på allvar av samtliga inblandade liksom att de
specifika förutsättningarna i Södertälje erkänns och öppet vidgås. Fastlåsande, förenk-
lade ”vi/dom” scheman sluter ögonen för att ”de andra” finns mitt ibland oss och görs
främmande genom våra organisationers och apparaters vardagshandlingar. I Södertälje
handlar det knappast om ”invandrare mot svenskar” och definitivt inte om ”muslimer
mot västerlänningar”.

Utan att glorifiera en kanske tillfällig framgång och väl medvetna om att Syrianska
FF minst lika mycket är ”folkets lag” finns inom kommunens gränser nyligen vunna
erfarenheter inom en redan stor bransch. Enligt många bedömare har upplevelseindu-
strin fortfarande framtiden för sig.378 Upplevelser kan också betraktas och behandlas
som varningslampor. Södertäljes och södertäljebornas väl och ve ligger förmodligen i
att överskrida fastlagda tankebanor och ta tillvara de både öppna och dolda resurser
som finns i omgivningen. Här finns redan goda exempel, som Oktoberteatern och Tom
Tits, men mycket mer krävs framöver.379 Framför allt får det rumsliga områdesperspek-
tivet inte tänkas bort i detta sammanhang ty då kan detta mycket väl göra sig påmint på
nytt i av många oönskade former och händelser.

I fallet Södertälje finns det – i ett jämförande perspektiv – särskild anledning att

376. Proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003. Utgiftsområde 8.
377. För en vidare diskussion om statskapacitet och implementering av politiska beslut se Bo Rothstein
(1994) Vad bör staten göra?.
378. T. ex. besökte den 12 februari 2006 4 100 åskådare den nya fotbollsarenan i Södertälje när Hammarby
spelade i Royal League (DN 2006-02-13 jämte deltagande observation). Jfr. också Hosseini-Kaladjahi, H.
(2005) Både bröd och skådespel – utvärdering av upplevelsenäringen i Botkyrka kommun.
379. En synnerligen tänkvärd betraktelse från Södertälje om Oktoberteaterns tidiga år är Henrik Holm-
bergs (2000) En sorts skådespelare.





tydligt påtala svagheterna i det kommuncentrala förhållningssättet till storstadspoliti-
kens ambitioner och frihetsgrader. I relationen mellan kommunen centralt och de ingå-
ende storstadsområdena skiljer Södertälje ut sig. Medan Haninge och Huddinge har
hanterat denna relation antingen som den förra kommunen genom att koncentrera
resurserna företrädesvis till en stadsdel, i Haninges fall Jordbro, eller som i Huddinges
fall genom en relativt tydlig central kommunal samordning, har Södertälje genomgå-
ende präglats av bristande kommunikation och tvära kast i samordning mellan de två
nivåerna. De inomorganisatoriska svagheterna – ständiga omorganisationer och byte av
personal på nyckelpositioner – har gett upphov till påtagliga svårigheter att föra stor-
stadsarbetet framåt. Stadsdelsutvecklare/processledare har kommit och gått. Centralt
ansvariga på såväl tjänstemannanivå som politisk nivå har regelmässigt bytts ut. Det
tillhör vardagen att personal och politiker flyttar på sig men i Södertälje kommuns fall
har detta skett i exceptionellt hög grad.

Bristen på politisk vägledning samt oklarhet kring vilket handlingsutrymme som
finns i förhållande till den representativa demokratin, har lett till att kommuntjänste-
män i Södertälje hamnat i en svår situation när de försökt pröva nya vägar för att invol-
vera kommuninvånarna i den kommunala besluts- och genomförandeprocessen.380 I
kombination med motvilja mot att ”släppa ifrån sig makt” tenderar detta att leda till ett
tjänstemannamotstånd mot förändringar och inre konflikter i den kommunala förvalt-
ningen. Detta har vi tidigare benämnt institutioners tröghet. Försöken att delegera
”reell makt” till stadsdelarnas invånare har till slut mynnat ut i symboliska handlingar,
där de boende har en rådgivande roll och de traditionella makthavarna behåller makten
att fatta beslut. Avsaknad av reellt inflytande i kombination med brustna löften har
också varit en av de främsta anledningarna till det minskade intresset från de boende
för boenderåden i Södertälje. Idag är tre av fyra boenderåd nedlagda. Problematiken
kring var gränsen för inflytandet och ansvar ska ligga har manifesterats i framförallt tre
omständigheter. Bristen på partipolitisk konsensus, de kommunala tjänstemännens
motstånd och bristande traditionell folklig mobilisering är faktorer som präglat Söder-
täljes arbete, men kan också sägas vara katalysatorer som försvårat demokratisk förny-
else i samtliga medverkande kommuner.

Experiment med boenderåd är ett av de förslag som lanserats av den pågående stat-
liga integrationspolitiska maktutredningen. Dess för- och nackdelar har diskuterats i
flera olika kapitel i denna rapport och erfarenheterna i Södertälje summerades in före-
gående kapitel (11). Tanken är att boenderåd skall upphäva det dilemma som präglar
den ”delade staden”. En universalistisk strävan efter ”den odelade staden” lämnar inte
mycket rum för vad som är det kommunala självstyrets särmärke, nämligen ett
utrymme för lokal olikhet.381 Utsatta och mångkulturella miljöer skall ”integreras”. Om

380. Lawson, A. (2004) Urban Governace: Experiences from Implementation of Local development Programs in
the Stockholm region. Why so little for so much? Manus.





invånarna här inte får möjligheter att delta på jämbördiga villkor riskerar dessa med-
borgare att reduceras till objekt snarare än till politiska subjekt. Lokal maktutövning
kan prövas på olika sätt. Liksom ”majoritetssvenska” Nykvarn med sina åtta tusen invå-
nare för snart tio år sedan bröts ut ur Södertälje kommun kan man rent hypotetiskt gå
ett steg längre än den statliga utredningen och tänka sig att Geneta, Hovsjö och Ronna
– GHR, totalt bortåt 15 000 människor – bildar eget i (delar av) Södertälje. I så fall
kanske den tänkta kommunen GHR på lite sikt skulle kunna bli en sorts Fredriksberg
(i Storköpenhamn) om än inte geografiskt helt sammanhållet. GHR skulle nämligen
mycket väl kunna bli en rik enklav mitt i ett avindustrialiserat och svensksekulariserat
Södertälje med egen kontroll över skattemedel och andra kommunala och mänskliga
tillgångar. Klyftorna – t.ex. den geografiska och sociala segregationen – inom GHR
skulle i ett annat scenario kunna accentueras och skärpas. Dessa scenarier skall förstås
inte förväxlas med en rekommendation från utvärderingen sida. Behovet av nytänkande
är emellertid stort i Södertälje och dess kommun. Rädslan för de/t okända bör inte få ta
överhanden.

Rekommendationer och slutord
Som all annan politik och politisk-administrativ intervention befinner sig storstadsar-
betet mitt i kampen om den politiska dagordningen och makten över ”problemformu-
leringsmonopolet”. Vem sätter agendan? ”Integrationister” eller ”segregationister” för
att ställa två politisk-ideologiska poler lite förenklat mot varandra? Väl medvetna om de
trögrörliga institutionella processerna i den på en och samma gång nationella och uni-
versella välfärdsstaten är det dags att summera de strategiska framåtblickarna. Efter en
grundlig genomgång i denna rapport av dels storstadspolitikens nationella och lokala
mål, organisation och resurser, dels resultaten av de insatser som överenskommits inom
ramen för det lokala utvecklingsavtalet, är det således på sin plats att avsluta med några
värderande slutord och rekommendationer som främst riktar sig till kommunen och
dess invånare men naturligtvis också har bäring på statens framtida roll på detta fält.

Liksom andra utvärderare av det kommunala utvecklingsarbetet i storstädernas
”mest utsatta” bostadsområden och förorter menar vi att storstadsarbetets snäva fokuse-
ring på enskilda områden måste vidgas och omfatta relationen mellan utvalda områden
och det omgivande samhället och dess institutioner. Detta utan att områdesperspekti-
vet och det nödvändiga lokala utvecklingsarbetet försvinner. Osynliggörandet, eller
marginaliseringen, av ”integranderna” – som hittills i rapporten liksom i det mesta av
svensk storstadsarbetesretorik gått under det otympliga namnet ”de boende” – och i

381. Jfr. Ove Sernhedes (2004) diskussion om ”Göteborg och den sociala ojämlikhetens geografi” och Juan
Velásquez A. (2005) Förankring och dialog – kraftspelet mellan planering och demokrati. Se också den senares
bidrag till SOU 2005:112, ”Dialog eller förankring – statliga satsningars oförutsedda konsekvenser för den
lokala demokratin”.





den kommunala apparaten av ”integratörer”, stadsdelsutvecklare, processledare och
andra nya yrkesbeteckningar måste få ett slut. Det är viktigt att få ”alla” och inte bara
”de utsatta” och deras tjänstemän med i detta arbete och i upprättandet av dessa nya
relationer. Ur ett individperspektiv fokuserar välfärdspolitiken på samtliga medborgare
och generella sociala rättigheter måste också omfatta invånare i s k utsatta områden.
Områdesperspektivet, och de med detta sammanhängande institutionella infrastruk-
tursatsningar som med nödvändighet sker selektivt i det på en och samma gång fysiska
och sociala landskapet, måste således hanteras med stor varsamhet för att inte förvand-
las till individinriktad selektiv välfärdspolitik. Att döma av den ”hearing” storstadsdele-
gationen genomförde i januari 2006 är risken överhängande att de enskilda statliga
myndigheternas intåg i storstadsarbetets andra etapp kommer att påminna om elefan-
ten i porslinsbutiken.

Därutöver är vår bedömning är att det krävs en helt annan horisont – långsiktighet –
i storstadsarbetet för att uppnå det mål som stått i förgrunden för den ”nya” storstads-
politikens första etapp, storstadssatsningen. Stat och kommun får inte låta sig nöjas
med tillfälliga framgångar i det lokala områdesarbetet vare sig dessa tar sig uttryck i
attityd- och opinionsmätningar, valresultat eller faktiska, välfungerande ”insatser”,
”verksamheter” eller ”åtgärder”. Glättigheten, eller svartmålningen, i den kommunala
och statliga dokumentationen och rapporteringen om storstadsarbetet är det dags att
lämna bakom sig. Liksom undanglidningarna och tystnaden. Vidare: de lokala avtalens
utsträckning i tid har skiljt sig markant från de kortare finansieringsperioderna – med
vidhängande avtalsrevisioner – vilket mer skapat ryckighet i planeringen och genom-
förandet av de lokala insatserna än genomtänkta omläggningar av storstadsarbetets
inriktning. Södertälje kommun har därtill en tämligen lång erfarenhet att falla tillbaka
på men det krävs också en kontinuerlig uppdatering och kunskapsförmedling av de nya
aktörer som träder in i storstadsarbetet framöver.

En annan horisont är därtill nödvändig för att säkerställa ett fungerande vardagsliv
och en fungerande mobilisering i områden där den traditionella privata servicen är näst
intill obefintlig och där den offentliga servicen oftast är mycket bristfällig. Förutsätt-
ningarna för traditionellt föreningsliv och vidhängande nätverksbildningar liksom för
ett dynamiskt näringsliv ser också annorlunda ut i många storstadsområden. Delaktig-
het och deltagande från områdesinnevånarnas sida grundar sig vanligtvis på den klyfta
mellan retorik och praktik som präglar omgivningen. När kommunen – som represen-
tant för den ”rationella övermakten” – satsar på ett utvalt område kan den å sin sida inte
begära mer av invånarna än den gör av invånare i kommundelar där allt går sin gilla
gång. Missnöje och krav från berörda grupper och människor i storstadssatsningsområ-
den måste inte desto mindre tas på allvar och inte bara tillfälligt ”avledas” av etablerade
tjänstemän och politiker i skön förening. Vem sätter agendan?

De tämligen omfattande befolkningsomflyttningarna beror inte huvudsakligen på





missnöjet med områdets service och inflytandet över detsamma. Inte desto mindre kan
ett sätt att skapa förutsättningar för större stabilitet i området vara att mer aktivt ta till-
vara erfarenheter från människor som lätt hamnar utanför den gängse politiska dagord-
ningen.382 Det handlar inte om att åsidosätta den representativa demokratin utan om
att utveckla dess olika former och kombinera dessa med andra offentliga möjligheter.
Under storstadssatsningens tid investerades speciella medel för att öka valdeltagandet i
de utvalda områdena. Denna tillfälliga verksamhet har inte legat inom ramen för detta
utvärderingsuppdrag men den har å andra sidan inte helt undgått oss. De offentligt
finansierade politiska partiernas och sidoorganisationernas närvaro i närsamhället läm-
nar mycket i övrigt att önska men också möjligheter till experiment, nytänkande och
metodutveckling. Tillfälliga, kompensatoriska åtgärder i dessa organisationers regi kan
ges ett ökat utrymme framöver. Varför inte tillfälligt erbjuda dessa tämligen slutna säll-
skap möjligheter att i sin tur erbjuda människor ”plusjobb” i samband med de politiska
valen? Ge både ungdoms- och långtidsarbetslösa chansen att bli heltidspolitiker för ett
halvår – självfallet efter fritt val av parti. Bättre ”skola i demokrati” kan knappast skapas
och åtminstone initialt förmodligen också mindre utrymme för ”bidragsfiffel” och
andra avarter som skämmer det nuvarande partisystemets ”demokratiska överskott”.

I stort handlar delaktighet och deltagande helt enkelt om att ge människor möjlig-
heter till kontroll över det egna vardagslivet samt över gemensamma kommunala resur-
ser: Till de senare hör också de allmännyttiga bostadsbolagens tillgångar i området.
Antingen genom kommunalt självstyre fullt ut eller stabila stads- och kommundelsor-
ganisationer som inte upphävs från en dag till en annan kan denna ”kontroll” vidgas.
De mycket olika scenarier som tidigare presenterats – en Södertörnskommun respek-
tive en GHR-kommun – pekar synbarligen på behovet av ett nytt (fler-)nivåtänkande i
åtminstone en storstadsregion.

Likaså krävs en fördjupad samverkan mellan alla de aktörer som dragits in i stor-
stadsarbetet eller pekats ut genom de lokala utvecklingsavtalen. Några ”goda” exempel
och förslag har ovan redan givits, mer finns att hämta i andra utvärderingsrapporter.
Storstadspolitiken handlar om några av Sveriges tätaste tätorter, inte om utglesade
mänskliga gemenskaper på landsbygden. Vem ansvara för vad på vilken plats, och hur
kan saker och ting ordnas tillsammans eller var för sig, kanske i någon form av
”kedja”.383 Här finns en närhet till resurser som erfarenhetsmässigt kräver en hög grad
av samordning för att sättas i rörelse i just de sammanhang politiken försöker gripa in.
Myndighetssamverkan och samverkan mellan stat, kommun, närings- och föreningsliv
har inte visat sig vara några enkla partnerskap.384 Ingen medverkande hade kanske hel-
ler förväntat sig detta, men att svårigheterna i detta sammanhang skulle visa sig så pass
omfattande tycks ha kommit som en överraskning för flera av de inblandade aktörerna.

382. Jfr. Urban, S. (2005) och Dahlstedt, M. (2005).
383. Jfr. C Axelsson, C. (2004) Vem ansvarar för vad?





Uthållighet i fråga om både delaktighet och samverkan är A och O för att storstads-
politiken skall kunna infria de förväntningar den bidrar till att bygga upp både bland
storstädernas berörda innebyggare och i en bredare offentlighet. Om segregationen så
som den populärt uppfattas skall ”förgås” krävs andra förändringar och resultat än de
som politiken hittills uppnått.385 Både stat och kommun måste tydligare ange vad som
framöver eftersträvas, med vilka finansiella och organisatoriska medel detta skall ske,
vem som ansvarar för vad på vilken plats och vid vilken tidpunkt, samt när olika mål
och delmål kan förväntas vara uppnådda. I så fall kanske storstadssatsningen i efter-
hand kommer att betraktas som något mer än en parentes eller projekt, utan som ett
viktigt inslag i en samhällelig process med sikte på att bryta segregationen i storstads-
områdena. Så även i Södertälje även om det år 2006 kan förefalla långt dit.

384. Se vidare Erik Ljungars bidrag till Södertörns högskolas utvärdering av storstadssatsningen. En sam-
manfattning på engelska av dessa partnerskapserfarenheter med särskilt fokus på Lundanova i Tensta finns
i Hort, S. (2005) Incubating Entrepreneurs via Collaborative Efforts between Business Communities and City
Councils – The Stockholm Experiment. Paper presented International Conference on Achieving Innovation
and Best Practices in Urban Management (INNOPB-URBAN).
385. Hort, S. (2006) Del empoderamiento a las zonas de experimentación - la iniciativa Metropolitana Sueca:
proceso o paréntesis? Pobreza urbana etnificada, Re-ingeniería social a través de las Nuevas Politicas Metropolit-
anas, la novisima reinvención de la Socialdemocracia Sueca?.





Referenser

Ahrne, G. (1990). Agency and Organization: towards an Organizational Theory of Society. London: Sage.
Ahrne, G. & Papakostas, A. (2002). Organisationer, samhälle och globalisering: Tröghetsmekanismer och förny-

elsens förutsättningar. Lund: Studentlitteratur.
Andersson, B. m.fl.(2003) Malmö och storstadssatsningen. Sammanfattning från utvärderingsgrupperna vid 

Sociologiska institutionen, Lunds universitet och IMER, Malmö högskola. Malmö: Malmö stad.
Andersson, R. (2001) ”Skapandet av svenskglesa bostadsområden” i Magnusson, L. (red.) Den delade staden. 

Umeå: Boréa.
Andersson, T. (2005). ”Kommunen, invandrarfotbollen, och integrationen i Södertälje” Paper presenterat 

vid Sveriges Kommuner och Landstings FoU-råds möte i Arild 14–15/9 2005.
Arnstein, S. (1969). ”A ladder of Citizen Participation” i LeGates, R.T. & Stout, F. (red.). (2003). The City 

Reader. London/New York: Routledge (tredje upplagan).
Axelsson, C. (1992). Hemmafrun som försvann: övergången till arbete bland gifta kvinnor i Sverige 1968–1981. 

Stockholm: Swedish Institute for Social Research.
Axelsson, C. (2002). Arbetslinjen i storstadsarbetet. En studie av insatser i Stockholm, Södertälje och Huddinge. 

Research report 3/2002. Huddinge: Södertörns högskola.
Axelsson, C. (2004). Vem ansvarar för vad? En studie av tillväxtperspektivet i storstadsarbetet med fokus på 

Husby och Rågsved. Huddinge: Södertörns högskola.
Beckman, P. (2003). Riv stängslen. Stockholm: Sellin & partner.
Bergström, G. & Boréus, K. (2000). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur.
Bevelander, P. Broomé, P. Carlson, B. Lindberg, G. (2004). Variationer på framtidsmelodi. Storstadssats-

ningen i Malmö. Utvärdering av lokala arbets– och utvecklingscentra. Lund: Rahms i Lund AB.
Björklund, U. (1980). Från ofärd till välfärd. Stockholm: Liber.
Boklund, A. (1995). Olikheter som berikar? Möjligheter och hinder i samarbetet mellan socialtjänstens äldre- och 

handikappomsorg, barnomsorg samt individ- och familjeomsorg. Stockholm: Stockholms universitet.
Bourdieu, P (1986a) ”The Forms of Capital” i J. G. Richardson (red.) Handbook of Theory and Research for 

the Sociology of Education. Westport: Greenwood Press.
Bourdieu, P. (1986b). Kultursociologiska texter. Stockholm: Salamander.
Bourdieu, P. (1990). In Other Words. Cambridge.
Brune, Y. (1998). Mörk magi i vita medier. Stockholm: Carlsson.
Bunar, N. (2001). Skolan mitt i förorten. Stockholm: Symposion.
Bunar, N. (2003). ”Det händer saker” – kunskapsutvecklande, utvärderingsmässiga och teoretiska perspektiv på 

storstadsarbetet i Rågsved och Skärholmen (3/2003). Huddinge: Södertörns högskola.
Bunar, N. (2004). ”Det går bra, men det ser fortsatt dåligt ut”. Organisationen och tillämpningen av lokala 

utvecklingsavtal i Stockholms kommun. Huddinge: Södertörns högskola.
Bunar, N. (2005) ”Den etnifierade urbana fattigdomen och välfärdsstatens reaktioner” i Sociologisk Forsk-

ning nr 4/2005.
Byström, J. (2000). Grundkurs i statistik. Stockholm: Natur & Kultur.
Dahlgren, M. & Lindström, J. (2001). Visionen, ambitionen och praktiken: det storskaliga bostadsbyggandets 

konsekvenser: bakgrunden till den nuvarande satsningen. Huddinge: Södertörns högskola
Dahlstedt, M. (2005). Reserverad demokrati. Representation i ett mångetniskt Sverige. Umeå: Boréa Bokför-

lag.
Danermark, B. & Kullberg, C. (1999). Samverkan, välfärdsstatens nya arbetsform. Lund: Studentlitteratur.
de los Reyes, P. (1998). ”Det problematiska systerskapet: om ”svenskhet” och ”invandrarskap” inom svensk 

genushistorisk forskning”. Historisk tidskrift, s. 335–356.





Deniz, F. (2001). En minoritets odyssé. Det Assyriska exemplet. Uppsala: Uppsala Universitet.
Denvall, V. m.fl. (1997). Välfärdens opertörer. Social planering i brytningstid. Umeå: Boréa.
Edström, N & Plisch, E. (2005) En känsla av delaktighet. En studie av underifrånperspektivet i Storstadssats-

ningen. Tumba: Mångkulturellt centrum.
Elias, N. & Scotson J. (1965). Etablerade och outsiders. Lund: Arkiv Förlag.
Emami, A. (2003). Att organisera oenighet: En studie av Iranska Riksförbundet och dess medlemsorganisationer. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Ericsson, U. Molina, I. & Ristilammi, P. (2002). Miljonprogram och media. Föreställningar om människor och 

förorter. Stockholm: Riksantikvarieämbetet; Norrköping: Integrationsverket.
Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press.
Esping-Andersen, G. (1996). Walfarestates in Transition: National Adaptions in Global Economies. London: 

Sage.
Fairclough, N. (1995). Media Discourse. London: Edward Arnold.
Franzén, M. (2005) ”Mellan stigma och karisma. Stureplan, Sergels torg och platsens politik” i Staden, Fro-

nesis Nr: 18, s. 136–152. Stockholm: Socialdemokratiska studentförbundet.
Gullberg, A. (2003). Det lilla projektet i den stora strukturen. En fallstudie av myndighetssamverkan kring grup-

pen långtidssjuka arbetslösa. Huddinge: Södertörns högskola.
Hajighasemi, A. (2003). Den komplexa införlivningsprocessen – fallet Haninge. Om makt och möjligheter i Stor-

stadssatsningen. Research report 2003/01. Södertörns högskola.
Hajighasemi, A. (2004). The Transformation of the Swedish Welfare System: Fact or Fiction? Globalisation, 

Institutions and Welfare State Change in a Social Democratic Regime. Huddinge: Södertörns högskola.
Hajighasemi, A. (2005). Att bryta den beständiga segregationen? – fallet Södertälje. Huddinge: Södertörns 

högskola.
Hirdman, Y. (2001). Genus: om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber.
Holmberg, H. (2000). En sorts skådespelare. Stockholm: Bonnier.
Holmdahl, J. (2003). Arbetsmarknadsinsatser i Södertäljes storstadsarbete. En studie av tre insatser inom mål-

området arbetsmarknad, vuxenutbildning och tillväxt. Huddinge: Södertörns högskola.
Hort, S. (2005). Incubating Entrepreneurs via Collaborative Efforts between Business Communities and City 

Councils – The Stockholm Experiment. Paper presented International Conference on Achieving Innovation 
and Best Practices in Urban Management (INNOPB-URBAN), Ipoh, Malaysia March 8–9th 2005.

Hort, S. (2006). Del empoderamiento a las zonas de experimentación - la iniciativa Metropolitana Sueca: proceso 
o paréntesis? Pobreza urbana etnificada, Re-ingeniería social a través de las Nuevas Politicas Metropolitanas, 
la novisima reinvención de la Socialdemocracia Sueca? Paper prepared for the International Social Science 
Forum, Buenos Aires, Argentina, Feb 20–24th.

Hosseini–Kaladjahi, H. (2002) Stora fiskar äter fortfarande små fiskar. Helhetsutvärderingen av storstadssats-
ningen i Botkyrka kommun. Botkyrka: Mångkulturellt centrum. 

Hosseini-Kaladjahi, H. (2005) Både bröd och skådespel – utvärdering av upplevelsenäringen i Botkyrka kom-
mun. Tumba: Mångkulturellt centrum.

Jessop, B. (1994) ”The Transition to Post-Fordism and the Schumpeterian Workfare State” i. R. Burrows 
och B. Loader (red.) Towards a Post-Fordist Welfare State. London: Routledge, 13–37.

Karlsson, A. (2003). Boenderåden i Södertälje kommun – idag och i framtiden. Huddinge: Södertörns högskola.
Karlsson, O. (1999). Utvärdering – mer än metod: Tankar och synsätt i utvärderingsforskning. Ájour: En serie 

kunskapsöversikter från Svenska Kommunalförbundet.
Korpi, W. (1983). The Democratic Class Struggle. London: Rutledge and Kegan Paul.
Korpi, W. (1999). ”Ojämlikhetens ansikten: genus, klass och ojämlikhet i olika typer av välfärdsstater” i Väl-

färdsstat i brytpunkt. Sociologisk forskning: Supplement 1999. pp. 40–92.
Korpi, W. & Palme J. (2003) “New Politics and Class Politics in the Context of Austerity and Globaliza-

tion: Welfare State Regress in 18 Countries 1975–1995, American Political Science Review, 97: 425–446.
Lawson, A. (2002a). ”Förortsbon bryr sig visst om samhället” i Invandrare och minoriteter. Tidskrift för 

forskning, politik, kultur och debatt. Nr 6. s. 5–8.
Lawson, A. (2002b). Storstadssatsningen i Södertälje och Huddinge. En process för demokratiutveckling och för-





valtningsförnyelse. Research report 4/2002. Huddinge: Södertörns högskola.
Lawson, A. (2004). Urban Governance: Experiences from Implementation of Local development Programs in the 

Stockholm Region. Why so little for so much? Manus.
Lindholm, T. (2003). Utvärdering av Sfa–vård – delrapport nr 2. Länsstyrelsen i Stockholms län.
Lindholm, T. (2004). Utvärdering av Sfa–vård. Slutrapport. Länsstyrelsen i Stockholms län.
Lindholm, T. (2005a). Att bygga på ostadig grund. En studie av målområdet Arbetsmarknad, vuxenutbildning 

och tillväxt i Södertälje kommun. Huddinge: Södertörns högskola.
Lindholm, T. (2005b). Boenderådens uppgång och fall. En insats för ökat demokratiskt deltagande i Södertälje 

kommun. Huddinge: Södertörns högskola.
Lindström, J. (2002). Ett demokratiskt experiment. Ronna och Geneta, Södertälje kommun. Huddinge: Söder-

törns högskola.
Lindström, J. (2003). Storstadssatsningen i Södertälje. Strategier och arbetssätt i fyra bostadsområden. Hud-

dinge: Södertörns högskola.
Lindström, J. (2004). Organisation och styrformer mellan praktik och retorik. Storstadsarbetet i Södertälje kom-

mun 1999–2004. Huddinge: Södertörns högskola.
Lindström, J. (kommande) ”Skolan mitt i Ronna och Hovsjö” i M Axelsson & N Bunar (red) (under utgiv-

ning).
Ljungar, E. (2003) Entreprenörskap eller levebröd? Om företagsrådgivning inom Storstadssatsningen i Stock-

holmsregionen. Huddinge: Södertörns högskola.
Ljungar, E. (2004), Ställföreträdande nätverk? Tillväxt– och arbetmarknadsinsatser inom Storstadssatsningen i 

Tensta och Rinkeby. Huddinge: Södertörns högskola.
Lundkvist, H. (1998). Ojämställdhetens miljöer: en rapport från programberedningen Kommunerna och jäm-

ställdheten, om jämställdhet i fysisk planering och miljö. Stockholm: Kommentus Förlag.
Marshall, T. H. (1950). Citizenship and Social class and other Essays. Cambridge: University Press.
Marttila, A. & Tillgren P. (2003). Folkhälsoinsatser i storstadssatsningen: baslinjestudie 2001. Stockholm: 

Socialmedicin, Stockholm läns landsting.
Nilsson, J. (2003). Resultat, resurser och riktlinjer i Storstadssatsningen. Huddinge: Södertörns högskola.
Nilsson, J. (2005). Att bygga en brygga i Vårby gård. Huddinge: Södertörns högskola.
Nord, L. & Nygren, G. (2002). Medieskugga. Stockholm: Atlas.
Nord, L. & Strömbäck, J. (red.) (2004). Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur.
Nordström m.fl. (1968). Södertälje stads historia. vol. 1 och 2.
Olofsson, G. (1988) “Den stränge fadern och den goda moderna: sociologiska perspektiv på den moderna 

svenska staten” i Himmelstrand, U. (red.) Sverige-vardag och struktur. Stockholm: Norstedts.
Olsson Hort, S. E. (1992). Segregation – ett svenskt dilemma? Socialpolitiska och sociologiska synpunkter. Stock-

holm: Allmänna förlag.
Olsson-Hort, S. E. (1993). Social policy and Welfare State in Sweden. Lund: Arkiv förlag.
Olsson Hort S. E. (1995). Boendesegregation – en diskussion om segregationen i Sverige. Karlskrona: Boverket.
Oskarsson, A. (2002). Projekt för utländska läkare – främjandet av etnisk mångfald i arbetslivet. Göteborg: 

KPMG.
Palander, C. (2006) Områdesbaserad politik för minskad segregation. En studie av den svenska storstadspolitiken. 

Uppsala: Department of Social and Economic Geography, Uppsala University.
Papakostas, A. (2004). ”Civilsamhällets rationaliseringar” i Arkiv nr 91, sid. 19–45.
Parszyk, I. (2002). Utvärdering av Södertäljes Språkinsatser för barn med annat modersmål än svenska. Hel-

hetskartläggning, Lärarhögskolan Stockholm.
Parszyk, I. (2003a). Se Förskolan! Utvärdering av Södertäljes Språkinsatser för barn med annat modersmål än 

svenska. Delrapport III Förskolan, Lärarhögskolan Stockholm.
Parszyk, I. (2003b). Skoltradition, språk och lärande. Utvärdering av Södertäljes Språkinsatser för barn med 

annat modersmål än svenska. Delrapport IV Skolan, Lärarhögskolan Stockholm.
Parszyk, I. (2004). Möten i fokus. Lärarhögskolan i Stockholm. Delrapport V/2004.
Petersson, O. (1994). Kommunalpolitik. Andra upplagan, Stockholm: Publica och Norstedts.





Pierson, P. (1996). ”The new politics of the welfare state” World Politics 48.2: 143 – 179.
Pincus, I. (1997). ”Män som hindrar och män som främjar jämställdhetsarbete”. I Jonasdottir, A. (red.). 

Styrsystem och jämställdhet: institutioner i förändring och könsmaktens framtid: rapport till utredningen om 
fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. Stockholm: Fritze.

Polanska, D. (2005). Mediebilden av Storstadssatsningen - en sociologisk studie av diskursen kring Storstadssats-
ningen. Huddinge: Södertörns högskola.

Pred, Allan (2000) Even in Sweden. Racism, racialized spaces, and the popular geographical imagination. Ber-
keley: University of California Press.

Pringle, K. (1998) Children and Social Welfare in Europe. Buckingham: Open University Press.
Pripp, O. (2001). Företagande i minoritet: om etnicitet, strategier och resurser bland assyrier och syrianer i Söder-

tälje. Tumba: Mångkulturellt centrum.
Putnam, R. (1996). Den fungerande demokratin. Medborgarandans rötter i Italien. Stockholm: SNS Förlag.
Rothstein, B. (1994) Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Stockholm: SNS.
Rothstein, B. (red.). (2001). Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem. Stockholm: SNS 

Förlag.
Runfors, A. (2003). Mångfald, motsägelser och marginaliseringar, en studie om hur invandrarskap skapas i sko-

lan. Stockholm: Prisma.
Salonen, T. & Ulmestig, R. (2004). Nedersta trappsteget – en studie om kommunal aktivering. Växjö: Växjö 

universitet.
Sandström, L. (2004). Rosengård i medieskugga. Stockholm: Sellin & partner.
Sernhede, O. (2004) ”Göteborg och den sociala ojämlikhetens geografi” i Åsa Andersson m. fl. Goda projekt 

och sega strukturer. Göteborg: Göteborg stad, Stadskansliet.
Stigendal, M. (1999). Sociala värden i olika sociala världar. Lund: Studentlitteratur.
Strandberg, U. (1998). Debatten om den kommunala självstyrelsen 1962–1994. Hedemora: Gidlunds förlag.
Tilly, C. (2000). Beständig ojämlikhet. Lund: Arkiv förlag.
Törnquist, A. (2005). Allting förändras men ingenting förgås. Summerande utvärdering av Storstadssatsningen 

i Göteborg. Göteborg: Göteborgs universitet.
Urban, S., Nilsson, J. & Hajighasemi, A. (2005). Tre bostadsområden mot segregation: en ojämn match i Hud-

dinge. Huddinge: Södertörns högskola.
Urban, S. (2005) Att ordna staden. Den nya storstadspolitiken växer fram. Lund: Arkiv.
Vadelius, E., Ljungar E., Hajighasemi, A. & Nilsson, J. (2006). Parallella processer med sikte på integra-

tion– Storstadssatsningen och fallet Jordbro i Haninge. Huddinge: Södertörns högskola.
Velásquez A., J. (2005) Förankring och dialog – kraftspelet mellan planering och demokrati. Stockholm: Kul-

turgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
Velásquez A., J. (2005) ”Dialog eller förankring – statliga satsningars oförutsedda konsekvenser för den 

lokala demokratin” i SOU (2005:112) Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering politiskt del-
tagande. Stockholm: Fritze.

Vedung, E. (1998) Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur.
Wide J. & Gustavsson G. (2001). Lokal demokrati i förändring – en översikt. Stockholm: Norstedts.
Ålund, A. & Scheirup, C. (1987). Will they still be dancing? Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Statliga och kommunala dokument
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1998/99:AU2. Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 

2000-talet. Sveriges riksdag.
Integrationsverket (2002). På rätt väg? Slutrapport från den nationella utvärderingen av storstadssatsningen. 

Integrationsverkets rapportserie 2002/5.
Kulturdepartementet. Lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Södertälje kommun. Pressmeddelande Kultur-

departementet 2000-01-13.
Regeringens proposition (1997/98:165) Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden på 2000-talet. Stock-

holm: Regeringen.
Regeringens proposition (2002/03:1) Budgetpropositionen för 2003. Utgiftsområde 8. Stockholm: Reger-





ingen.
Regeringens skrivelse (2003/04:49) Lokalt utvecklingsarbete i storstäderna. Stockholm: Justitiedepartemen-

tet.
Regeringens skrivelse (2002/03:140) Jämt och ständigt : regeringens jämställdhetspolitik med handlingsplan för 

mandatperioden. Stockholm: Regeringskansliet.
Riksdagen (1995) Sveriges grundlagar och riksdagsordningen. Stockholm: Riksdagen.
SOU 1999: 93. Det unga folkstyret. Stockholm: Elander Gotab AB.
SOU 2004: 79. Allt ljus på storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal. Förslag till nationellt utvärderingspro-

gram. Delbetänkande i Utredningen om utvärdering av de lokala utvecklingsavtalen. Stockholm: Fritzes 
offentliga publikationer

SOU 2005: 29. Storstad i rörelse. Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklings-
avtal. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.

SOU 2005: 56. Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige. Stockholm: Elander Gotab AB.
SOU 2005: 104. Sverige och tsunamin. Katastrofkommissionens rapport. Stockholm: Finansdepartementet.
SOU 2005:112. Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande. Stockholm: 

Fritze.
Storstadsdelegationen (2000). Storstadsdelegationen Årsrapport 1999/2000. Stockholm: Näringsdeparte-

mentet.
Storstadsdelegationen (2001). Storstadsdelegationens kompletterande erbjudande inom ramen för de lokala 

utvecklingsavtalen. Stockholm: Näringsdepartementet.
Storstadsdelegationen (2002). Storstad och framtid – storstadsarbetet 1999–2002. Stockholm: Näringsdepar-

tementet.
Storstadsdelegationen (2003). Årsrapport 2003. Stockholm: Justitiedepartementet.
Storstadsdelegationen (2006). Årsrapport 2005. Stockholm: Justitiedepartementet.
Södertälje kommun, kommunledningskontoret, näringslivssekretariatet (odaterat dokument). Bedömnings-

grunder/riktlinjer avseende insatser inom fonden Trygghet/trivsel.
Södertälje kommun, Gemensamma kontoret (odaterat dokument). Storstadssatsningens ekonomiska fördel-

ning per målområde 1999–2005.
Södertälje kommun, Gemensamma kontoret (odaterat dokument). Storstad Södertälje Kostnadssammanställ-

ning 1999 – 2005. Demokrati, delaktighet samt diverse associerade kostnader/projekt.
Södertälje kommun (1999). Erfarenheter av Lyftet.
Södertälje kommun/Södertörns högskola (2000) Utvärderingsavtal 2000 mellan Södertälje kommun och 

Södertörns högskola.
Södertälje kommun (2001a). Oktoberrapporten 2001.
Södertälje kommun (2001b) Hälsa på lika villkor. Folkhälsoplan för Södertälje.
Södertälje kommun (2002a). Lokalt utvecklingsavtal 2002.
Södertälje kommun (2002b). Geneta i rörelse – reviderad åtgärdsplan juli 2002–december 2002.
Södertälje kommun (2002c). Ronnas framtid – reviderad åtgärdsplan juli 2000–december 2002.
Södertälje kommun (2002d). Åtgärdsplan för Hovsjö- andra finaniseringsperioden 00/07/01–02/12/31.
Södertälje kommun (2003). Åtgärdsplan för Fornhöjden 2003–2004.
Södertälje kommun (2005). Oktoberrapporten 2005. Statistik och mätbilaga.

Internet
www.journalisten.se/kronika.aspx?article_id=10056 (2005-11-28).
www.lt.se (2005-08-10) och (2005-07-13).
www.scb.se (2005-10-05)
www.sltv.se/OmSLTV/OmSLTV.htm (2005-12-20).
www.sodertalje.se/sodertalje/kommunen/storstad/default.htm (2005-06-09).
www.sodertalje.se/sodertalje/omsodertalje/dokument/omradesfakta_2005.pdf (2005-08-01).
www.sodertalje.se/naringslivarbete/default.htm (2005-06-09).





www.statistik.bra.se/solwebb/action/index (2005-07-25).
www.stockholmslan.forsakringskassan.se/Publik/MainFrame.jsp (2005-08-02).
www.storstad.gov.se (2005-11-14).

Tidningsartiklar
Aftonbladet 2005-09-12.
Aftonbladet 1999-11-06.
Dagens Nyheter 2004-06-06.
Dagens Nyheter 2005-09-31. 
Dagens Nyheter 2006-02-13.
Länstidningen Södertälje 2002-01-07.
Länstidningen Södertälje 2002-01-16.
Länstidningen Södertälje 2003-03-11.
Länstidningen Södertälje 2004-04-05.
Länstidningen Södertälje 2005-01-07.
Länstidningen Södertälje 2005-04-12.
Länstidningen Södertälje 2005-09-12.
Länstidningen Södertälje 2005-09-13.
Länstidningen Södertälje 2005-09-14.
Länstidningen Södertälje 2005-09-15.
Länstidningen Södertälje 2005-09-16.
Metro 2006-01-31

Intervjuer och möten (kapitel 5 och 7)
Samordningsansvarig för storstad, Eva Bjurholm, 22 april 2005 & 12 februari 2003.
Den första processledaren för Ronna/Geneta, Evert Kroes, 24 juli 2001.
Övergripande ansvarig för storstadsarbetet perioden 1999–juni 2001, Christer Andén, 13 februari 2004.
F.d. tjänsteman med ansvar för utvärdering, Göran Rooth, 24 februari 2003.
Möte den 29 maj 2001 med Ronnarådet.
Processledaren för Ronna, Christian Hårleman, 13 maj 2003.
Övergripande ansvarig för storstadsarbete perioden augusti 2001–juli 2003, Lars Sköllerfalk, 2 juni 2003
Övergripande ansvarig för storstadsarbetet perioden september 2003–2005, Weine Johansson, 21 april 

2005.
processledaren för Geneta, Leif Odell, 21 februari 2003 & 27 juni 2001.
Stadsdelsutvecklaren för Fornhöjden Fatma Tuncer, 15 april 2005.
Stadsdelsutvecklaren för Hovsjö, Kenan Yüksel, 14 april 2005 & 6 december 2002.
Kulturombudsmannen (den första), Gabriel Bozyel, 26 februari 2002.
Kulturombudsmannen (den andra), Gülseren Büyükbalik, 6 maj 2004.

Intervjuer (kapitel 6 och 8)
Utredare/analytiker på social- och arbetsmarknadskontoret i Södertälje kommun, Göran Rooth, 10 augusti 

2005.
Chefen på social- och arbetsmarknadskontoret i Södertälje kommun, Kerstin Palomäki, 13 oktober 2005 

(telefonintervju).
Jämställdhetsutvecklaren i Södertälje kommun, Helena Spets, 22 mars 2004.
Projektledaren för Framsteget, Fahima Modoson, 23 maj 2005.
Medlem i Geneta boenderåd, 28 januari 2005.
Medlem i Ronna boenderåd, 25 februari 2005.
Medlem i Fornhöjden boenderåd, 7 september 2004.
Medlem i Geneta boenderåd, 28 januari 2005





Medlem i Ronna boenderåd, 1 mars 2005.
Medlem i Fornhöjden boenderåd, 13 september 2004.
Medlem i Fornhöjden boenderåd, 13 september 2004.
Medlem i Hovsjö boenderåd, 15 september 2004.
Medlem i Hovsjö boenderåd, 30 september 2004.
Stadsdelsutvecklare i Hovsjö, Kenan Yuksel, 6 september 2004.
Stadsdelsutvecklare i Ronna, Christian Hårleman, 8 september 2004.
tadsdelsutvecklare i Geneta, Leif Odell, 6 september 2004
Stadsdelsutvecklare i Fornhöjden, Fatma Tuncer,1 september 2004. 
F.d. boenderådsmedlem i Ronna boenderåd och insatsledare för val till råden i Geneta, Hovsjö och Ronna, 

Kima George, 29 mars 2005 (telefonintervju).
Socialdemokrat och ordförande i integrations- och demokratiberedningen i Södertälje kommun, Susanne 

Bergström, 15 februari 2005 (telefonintervju). 
Företräder miljöpartiet i utbildningsnämnden i Södertälje kommun, Mats Pertoft, 15 februari 2005 (tele-

fonintervju).
Företräder moderaterna i demokrati- och integrationsberedningen i Södertälje kommun, Bengt Hugo 

Bengtsson, 10 februari 2005.

Intervjuer (kapitel 9 och 10)
Hovsjös stadsdelsutvecklare, Kenan Yüksel, 25 juli 2005.
Fornhöjdens stadsdelsutvecklare, Fatma Tuncer, 28 juli 2005.
Boende i Geneta, 26 juli 2005.
Informationschef i Södertälje kommun, Helena Reinhagen, 29 september 2005.
Folkhälsosamordnare i Södertälje kommun, Ulla Castenvik, 21 september 2005.

Opublicerat
Södertörns högskola. Dokumentation för uppföljning och utvärdering. År 2000, 2001 och 2002.
Södertörns högskola (2001) Lägesrapport: utvärderingen av storstadssatsning i Södertälje.
Lindström, J. (2004) Dokumentation och uppföljning år 2000–2004.
Nilsson, J. (2005) Södertälje översikt verksamma insatser år 2000–2005.



Tidigare publikationer av utvärderingsgruppen på Södertörns högskola

Research reports
Christina Axelsson, Arbetslinjen i storstadsarbetet. En studie av insatser i Stockholm, Södertälje och Huddinge 

(/).
Adolphe Lawson, Storstadssatsningen i Södertälje och Huddinge. En process för demokratiutveckling och förvalt-

ningsförnyelse. (/).
Erik Ljungar, Entreprenörskap eller levebröd? Om företagsrådgivning inom Storstadssatsningen i Stockholmsre-

gionen. (/)
Marja-Terttu Tryggvason, Stöd i språk- och kunskapsutveckling i förskola och skola? Utvärdering av språk och 

kommunikationsinsatser i Huddinge kommun. (/). 
Ali Hajighasemi, Den komplexa införlivningsprocessen – fallet Haninge. Om makt och möjligheter i Storstads-

satsningen (/)
Nihad Bunar, ”Det händer saker” - kunskapsutvecklande, utvärderingsmässiga och teoretiska perspektiv på stor-

stadsarbetet i Rågsved och Skärholmen (/)

Working papers
. Jonas Lindström, Ett demokratiskt experiment. Ronna och Geneta, Södertälje kommun ()
. Ali Hajighasemi, Organiseringen av Storstadssatsningen i Haninge. Jordbro – första året ()
. Carina Axelsson & Jenny Nilsson, Huddinge kommun ()
. Sofia Sjöö, Ungdomsinsatser i Storstadssatsningen inom Stockholms stad ()
. Jonas Lindström, Storstadssatsningen i Södertälje – strategier och arbetssätt i fyra bostadsområden ()
. Sofia Sjöö, Tjejverksamheter inom Storstadssatsningen. Projektmedel till ungdomsverksamheter dominerade av 

pojkar ()
. Susanne Urban, Storstadssatsningen i Huddinge, en översikt av insatserna – ()
. Ann-Charlott Gullberg, Det lilla projektet i den stora strukturen: En fallstudie av myndighetssamverkan kring 

gruppen långtidssjuka arbetslösa ()
. Lisa Kings, Storstadssatsningen och insatserna i Rinkeby – urvalsstrategier i retorik och praktik ()



Utvärderingar av den nya Storstadspolitiken/Storstadssatsningen
. Jenny Nilsson, Resultat, resurser och riktlinjer i Storstadssatsningen. Om implementeringen av storstadspoliti-

ken i Huddinge kommun ()
. Johan Holmdahl, Arbetsmarknadsinsatser i Södertäljes storstadsarbete. En studie av tre insatser inom mål-

området arbetsmarknad, vuxenutbildning och tillväxt ()
. Adolphe Lawson, Storstadssatsningen i Stockholm. En studie av insatser för att stärka det demokratiska delta-

gandet i Husby, Rinkeby, Rågsved, Tensta och Skärholmen ()
. Anna Karlsson, Boenderåden i Södertälje kommun – idag och i framtiden ()
. Susanne Urban, Om konsten att skapa arenor för dialog, inflytande och lokala nätverk. Storstadssatsningen i 

Huddinge ()
. Erik Ljungar, Ställföreträdande nätverk? Tillväxt- och arbetsmarknadsinsatser inom Storstadssatsningen i 

Tensta och Rinkeby ()
. Lisa Kings, När centrala direktiv möter lokala aktörer. Storstadssatsningen i Rinkeby och Tensta ()
. Jonas Lindström, Organisation och styrformer mellan praktik och retorik. Storstadsarbetet i Södertälje kommun 

‒ ()
. Elin Vadelius, Storstadssatsning, metodutveckling och dokumentation. Exemplet Jordbro i Haninge ()
. Christina Axelsson, Vem ansvarar för vad? En studie av tillväxtperspektivet i storstadsarbetet med fokus på 

Husby och Rågsved ()
. Annsofie Ländin, ”…och förvaltningen ska vara med…” Målområdet Trygghet och trivsel inom storstadssats-

ningen i Stockholms stad ()
. Nihad Bunar, ”Det går bra, men det ser fortsatt dåligt ut”. Organisationen och tillämpningen av lokala ut-

vecklingsavtal i Stockholms kommun? (slutrapport, )
. Ali Hajighasemi, Att bryta den beständiga segregationen. Fallet Södertälje ()
. Jenny Nilsson, Att bygga en brygga i Vårby gård. Målområdesstrategier i lokalt utvecklingsarbete ()
. Elin Vadelius, ”Det var bra medan det pågick”. Storstadssatsningen på Jordbromalmsskolan i Jordbro i Han-

inge ()
. Teresa Lindholm, Att bygga på ostadig grund. En studie av målområdet Arbetsmarknad, vuxenutbildning 

och tillväxt i Södertälje kommun ()
. Erik Ljungar, Tillväxt genom storstadspolitik? Exemplet Haninge företagarcentrum ()
. Susanne Urban, Jenny Nilsson, Ali Hajighasemi, Tre bostadsområden mot segregation. En ojämn match i 

Huddinge (slutrapport, )
. Eva Christenson, Genusperspektiv på och i lokalt storstadsarbete. Insatser inom målområdet Egen försörjning 

i storstadssatsningen i Huddinge kommun ()
. Teresa Lindholm, Boenderådets uppgång och fall. En insats för ökat demokratiskt deltagande i Södertälje 

kommun ()
. Elin Vadelius, Erik Ljungar, Ali Hajighasemi, Jenny Nilsson, Parallella processer med sikte på ökad inte-

gration (slutrapport, 2006)
. Ali Hajighasemi, Sven E. O. Hort, Christina Axelsson m.fl., Mellan två skottlossningar – storstadssats-

ningen i Södertälje (slutrapport, 2006)

Rapporter utgivna av utvärderingsgruppen vid Södertörns högskola om 
Storstadssatsningen i Södertälje
. Arbetslinjen i storstadsarbetet. En studie av insatser i Stockholm, Södertälje och Huddinge, Christina Axelsson. 

Research report 3/2002.
. Storstadssatsningen i Södertälje och Huddinge. En process för demokratiutveckling och förvaltningsförnyelse. 

Adolphe Lawson. Research report 4/2002.
. Ett demokratiskt experiment. Ronna och Geneta, Södertälje kommun. Jonas Lindström. Working paper 

2/2002.
. Storstadssatsningen i Södertälje – strategier och arbetssätt i fyra bostadsområden. Jonas Lindström. Working 

paper 6/2003.
. Det lilla projektet i den stora strukturen: En fallstudie av myndighetssamverkan kring gruppen långtidssjuka ar-

betslösa. Ann-Charlott Gullberg. Working paper 9/2003.
. Arbetsmarknadsinsatser i Södertäljes storstadsarbete. En studie av tre insatser inom målområdet arbetsmarknad, 

vuxenutbildning och tillväxt. Johan Holmdahl. 2003 nr: 2.
. Boenderåden i Södertälje kommun – idag och i framtiden. Anna Karlsson. 2003 nr: 4.





. Organisation och styrformer mellan praktik och retorik. Storstadsarbetet i Södertälje kommun 1999–2004. Jonas 
Lindström. 2004 nr: 8.

. Att bryta den beständiga segregationen. Fallet Södertälje. Ali Hajighasemi. 2005 nr: 13.
. Att bygga på ostadig grund. En studie av målområdet Arbetsmarknad, vuxenutbildning och tillväxt i Söder-

tälje kommun. Teresa Lindholm. 2005 nr: 16.
. Boenderådens uppgång och fall. En insats för ökat demokratiskt deltagande i Södertälje kommun. Teresa Lind-

holm. 2005 nr: 20.


