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Förord 

En dag under våren 1997 sökte jag jobb vid Kulturgeografiska institutionen, 
Stockholms universitet. Det gällde ett sommarjobb, institutionen skulle flytta 
från sina lokaler på Norrtullsgatan till universitetets campus i Frescati. Detta 
sommarjobb styrde in mitt liv mot ett mycket spännande öde. Vaktmästare 
Lasse Wåhlin och jag skulle packa institutionens inventarier, montera ner 
kartor, gardiner, hyllor och en hel del datautrustning. Jag skulle också packa 
ner litteratur från kompendieförsäljningen. Där fanns hundratals verk, avhand
lingar och andra kulturgeografiska alster som fångade min nyfikenhet. Det 
blev lika roligt att bläddra som att lägga skrifterna i Flytta med Åhs-lådorna 
som vi fick disponera från flyttfirman. Jag fick också närmare inblick i många 
personers arbetsmiljöer. Jag minns det mytomspunna HP-rummet, en ”data
bunker” där institutionens kartografiavdelning höll hus. Där arbetade några 
personer med institutionens digitala kartor. Kartografiska programmanualer 
fanns överallt, såväl som hela dataålderns sortiment av band, skivor och andra 
lagringsformer från 70- och 80-talet. Där såg ut som en spionbyrå. Personalen 
var ett gäng datarävar som då och då öste galla över att halva lokalen, i sig 
ganska stor, hade koloniserats av en av lektorernas arkiv med student
uppsatser. När jag och en kamrat började packa ner allt visade det sig att 
arkivet var enormt. Allt låg på en liten balkong med tillgång via en trång 
spiraltrappa. När vi sen försökte bära ner flyttlådorna genom spiraltrappan 
övergick förtjusningen över skatten till ett brett svärregister såväl från mig 
som från min förargade norrländske kamrat som också fick dela på glädjen. 
Jag har fortfarande ont i ryggen och jag tror att han fortfarande är arg. 

Men så träffade jag av en rad tillfälligheter Karl-Olov Arnstberg. Vi började 
diskutera bygget av en moské i Alby. Några veckor senare erbjöd han mig arbete 
som sekreterare på IFUS, Institutet för Urbana Studier. När jag skulle skriva på 
anställningskontraktet träffade jag Ulf Sporrong, prefekt på institutionen, som 
allvarligt frågade mig om jag tänkte doktorera. Med öm rygg och ont i armarna 
svarade jag ja. Tre år senare blev jag antagen till forskarutbildningen tack vore 
forskningsanslag från Byggforskningsrådet, och senare från FORMAS. Den 
fantastiska värld som öppnade sig för mig i samband med dessa omständigheter 
kan jag inte berätta i alla sina detaljer här. Jag vill bara nämna en del personer 
som direkt eller indirekt hjälpte mig under denna spännande resa. Utöver de 
ovannämnda, som stött mig på var sitt speciella sätt genom åren, vill jag rikta ett 
stort tack till Gunnel Forsberg, min huvudhandledare, och Kerstin Bodström som 
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var min biträdande handledare under en viktig del av processen. Jag tackar också 
Maria Nordström och Mario Ponzio för stöd och uppmuntran. Jag vill även tacka 
Elisabeth Lilja, Mats Widgren och Hassan Hosseini för värdefulla kommentarer 
på mitt slutseminarium. För råd och stöd före, under och efter det seminariet vill 
jag tacka Britt-Marie Turén, Göteborgs universitet samt Erik Olsson, Peo Hansen, 
Magnus Dahlstedt, Alexandra Ålund och Anna Bredström på Tema Etnicitet vid 
Linköpings universitet. Tack även till José Luis Ramirez på Södertorns högskola 
och till Gunnar Olsson vid Uppsala universitet; Jenny Stenberg, Thomas Johans
son och forskarna på Centrum för kulturstudier vid Göteborgs universitet; samt 
Mikael Morberg och Leif Magnusson på Mångkulturellt centrum i Fittja. 

Jag är glad över att ha fått dela vardagen under åren i mina kollegors 
gemenskap. Tack Erna, Andrew, Camilla, Thomas, Anders, Lotta, Lukas, 
Sofia, Jenny, Lowe, Ulf, Onyanta och Marianne. Johan Cederström, Stefan 
Ene och andra har försett mig med all teknisk utrustning som jag behövde. 
Margareta Brood, Otto Norberg, Helena Magnusson på Geobiblioteket har 
varit ovärderliga och inspirerande bibliotekarier.  

Det vetenskapliga arbetet skulle aldrig ha blivit av, och kunde inte blivit 
mer spännande än genom mötena med tjänstemän och eldsjälar i Botkyrka 
kommun. Jag tackar särskilt områdesgruppen för Alby, inte minst dialog
gruppen, för att ha låtit mig ta del av ert arbete under tre år. Jag tackar även 
tjänstemännen i områdesgruppen för Fittja.  

Arbetet med mina olika publikationer har varit viktigt för min skriv
utveckling. Tack till Lars Göran Karlsson, Pablo Bustamante, Magnus 
Dahlstedt, Carina Listerborn och många andra för inspirerande samarbete. 

När jag varit som mest förtvivlad har några personer hjälpt mig att hitta 
lusten att komma i mål på ett bra sätt. Tack till Per Bolund, Bo Lenntorp, Leif 
Åström, Luis da Luz, Anders Rickegård, René León, Ulf Sporrong, Hasan 
Uludag, Nick Jones, Magnus Dahlstedt, Parvaneh Sharafi, Carina Listerborn, 
Lars Wåhlin och Erik Olsson. Oberoende av varandra har ni hjälpt mig att 
varva avhandlingens allvar med ny forskning, vardag och fritidsintressen.  

Nära vänner och släktingar har stått ut med mig och mitt skrivande i allt för 
många semesterdagar. Tack till Claudia; Tere och Kurt; Diego; Sebastian och 
Jenny; Juan Carlos, Lotta, Marlene och Veronica; Maria, Carolina, Alejo och 
Rolando; Natalia, Erik och Stefan; Marcela och Greger; Bosse, Inti och Waira. 
På andra sidan Atlanten tack till min mor Ligia, och till mina syskon Jaime, 
Ligia och Julio César.  

Sist men inte minst vore det för mig omöjligt att komma i mål utan stödet 
och inspirationen, de engagerade samtalen och den intellektuella skärpan, 
kärleken, livet och glädjen från Adriana Velásquez, och från Andrés, vår son, 
som vuxit tio gånger mer än jag under den tiden. Tack till er alla! 

Tumba, april 2005.  
Juan Velásquez 
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1 Inledning 

Det gick inte många dagar efter att jag hade flyttat till Lagfartsvägen i Alby 
förrän någon knackade på dörren.  

– Hej det är mot moskén, förklarar de två personer som står framför 
mig när jag öppnar dörren.  
– Vi kommer från den lokala hyresgästföreningen, jag är 
ordförande och det här är min man. Vi samlar namnunderskrifter 
till en protestlista mot kommunens planer på att bygga en moské 
här borta i parkeringshuset. 

Så mötte jag de två första av våra grannar i Alby, där jag bodde från 1997 till 
2003. Alby var då en kommundel med över 10 000 invånare i norra Botkyrka 
kommun i Storstockholm. Tillsammans med Norsborg, Hallunda och Fittja 
byggdes kommundelen från början som en del i miljonprogrammet, den stora 
satsningen mot 1960-talets bostadsbrist. De flesta invånarna har lägre inkomster 
än genomsnittet för landet, bor i hyreshus och har invandrat från andra delar 
av världen.   

Efter ett långt samtal i trappuppgången fick jag en bild av det mång
facetterade livet i kommundelen. Omvandlingen av ett underutnyttjat parke
ringshus till en moské var en viktig fråga i ett mångkulturellt samhälle som 
Alby. Bara tanken att omvandla parkeringshuset till en religiös byggnad 
utlöste starka reaktioner. Men reaktionerna var inte till försvar för ett bil
samhälle. Alby var redan berömt som den första förorten i Sverige där ett 
parkeringshus revs för att anlägga ett torg. Jag lyssnade på alla invändningar 
och fick klart för mig redan då att moskébygget var uttryck för en kulturkrock. 
Detta satte strålkastarljuset på frågan hur man skulle kunna bejaka den kul
turella mångfalden inte minst i planeringsprocessen.  

Syfte och frågeställningar  

Moskéfrågan är exempel på en av många planeringsfrågor i Alby och påvisar 
den växande komplexiteten som kommunala tjänstemän måste ta hänsyn till 
för att möta medborgarna i ett mångkulturellt samhälle. Mitt syfte med denna 
avhandling är att studera hur tjänstemännen agerar för att möta medborgarna 
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och vilken inverkan deras arbete har på den fortsatta demokratiska utveck
lingen av en mångkulturell plats som Alby. 

Liknande frågeställningar har präglat planeringen i de flesta välfärds
samhällen i Västeuropa. Jag tänker på våra närmaste grannländer Danmark 
och Norge, men även på Österrike, Frankrike och Nederländerna. Där har 
främlingsfientliga partier vuxit sig allt starkare, trots väldiga insatser mot den 
diskriminerande segregationen som splittrar hela samhället. I Sverige har vi 
haft bekymmer med att bryta segregationen och integrera invandrade på ett bra 
sätt.1 Trots stora insatser verkar det som om vi har kommit till en 
återvändsgränd när det gäller invandringspolitik. Just i storstadsregioner, som 
tar emot merparten av flyktingar och invandrade, har politiker i maktställning 
sagt ifrån att inga fler nya invandrade ska få bosätta sig i deras kommuner.2 

Även om storstadsregionerna tar emot merparten av flyktingar och invandrade 
är det just där som segregationen är som mest påtaglig. Till exempel i 
Stockholmregionen har Södertörns kommuner tagit emot merparten av alla 
flyktingar och invandrade. Detta innebär sociala kostnader, vilka Södertörns- 
kommunerna vill att Roslagskommunerna ska dela ansvaret och kostnaderna 
för. Att Södertörns kommuner säger ifrån nu är ett vågspel som kan misstolkas 
i politiska termer. Grunden för en sådan politik behöver inte vara att kom
munerna är invandringsfientliga utan att de önskar sig en jämnare fördelning 
av kostnader och ansvar för att bryta den regionala segregationen. 

Segregationen uppvisar nivåskillnader inom kommunerna likaväl som inom 
regionerna. Till exempel i Botkyrka kommun är merparten av invandrade och 
låginkomsttagare bosatta i den norra delen. Det är därför intressant att analy
sera hur tjänstemän arbetar för att bryta segregationen i norra Botkyrka,  och hur 
deras arbete för integration där medför konsekvenser för kommunens in
vandringspolitik. Botkyrka har vunnit priser i sitt arbete för att bryta segrega-
tionen.3 Det är utan tvekan en ambitiös och framgångsrik förvaltning som 
ligger bakom alla dessa priser. Att en kommun med Botkyrkas förutsättningar, 
med sina ambitiösa insatser och de vunna priserna, protesterar emot att nya 
invandrade fortsätter bosätta sig i kommunen, väcker naturligtvis nyfikenhet 
på hur tjänstemän arbetar.  

För att exemplifiera hur komplext tjänstemännens arbete är vill jag 
analysera en liten tjänstemannagrupp i Alby som heter Dialoggruppen. Jag vill 

1  När en utländsk medborgare ansöker om uppehållstillstånd brukar den bokföras i statistik som 
invandrare i väntan på besked. Det blir sen allt svårare att behålla samma benämning flera år senare 
när personen har folkbokfört sig och etablerat ett liv i landet. För att ta hänsyn till dessa personers 
dynamiska situation i samhället ska jag använda benämningen invandrade istället för invandrare.   

2  ”Botkyrka vill hejda flyktingarnas valfrihet”, första sidan, DN 040305. 
3 SKTFs utmärkelse för Bästa kulturkommunen i Sverige, 2002. Unga Örnars & Svenska FN

föreningens utmärkelse för bästa barnkommunen i Stockholms län, 2002. Ungdomsstyrelsens 
utmärkelse för Bästa ungdomskommunen i Sverige, samt Svenska Kommunförbundet, LO:s, 
SACO:s, TCO:s, SNS:s och företagen FöreningsSparbankens och KPMG:s utmärkelse för Sveriges 
kvalitetskommun 2003. 
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analysera hur de arbetade kring en speciell dialogaktivitet från idéstadium till 
dess genomförande och utvärdering. Kring aktiviteten vill jag visa hur lokala 
tjänstemän ställs inför riksdagens ambitiösa mål att bekämpa segregation och 
skapa hållbara livsvillkor för alla invånare. Den aktiviteten täcker naturligtvis 
inte på något sätt omfånget av alla verksamheter som tjänstemännen är inblan
dade i. Den är bara ett exempel som jag använder för att analysera hur tjänste
männen arbetade under perioden. Genom att följa Dialoggruppens aktivitet är 
mitt syfte att belysa hur tjänstemännen bedömer sammanhanget för sitt arbete, 
hur de utvärderar tidigare insatser, hur de överväger att agera och hur de genom
för möten med medborgare för att föra en dialog om Albys utveckling.  

Hur tjänstemännen agerar kring aktiviteten kan exemplifiera hur förvalt
ningarna arbetar i Alby. Deras arbete i Alby kan i sin tur exemplifiera situatio
nen i norra Botkyrka och kan vara representativt för Stockholmsregionen. 
Tjänstemännens lokala arbete kan därmed utgöra ett exempel som ger oss 
insikter för att förstå integrationens svårigheter i storstadsregionerna. 

Tjänstemännen utförde sitt arbete inom ramen för den nya storstads
politiken, en sorts regionpolitik som riksdagen tog fram 1998 för att främja 
integration och demokrati i storstäderna. Det demokratiska underskottet och 
den sociala fragmenteringen på mångkulturella platser som Alby skulle byggas 
bort med lokala utvecklingsavtal som kommunerna utformade i samråd med 
staten. Ett villkor för att lyckas med storstadspolitiken var att medborgarna 
demokratiskt skulle utforma den lokala utvecklingen.  

Jag ska belysa hur Dialoggruppens tjänstemän gör för att fastställa några 
mål för den lokala utvecklingen med hjälp av medborgarnas delaktighet. Jag 
kommer att analysera hur tjänstemännen arbetade för att ta fram kunskaper om 
medborgarnas önskemål och hur resultaten av deras arbete bildade underlag 
för politiska beslut. 

Hur bestämmer medborgarna över tjänstemännens insatser? Hur påverkar 
planeringen den sociala integrationen och framväxten av ett lokalt civilt samhälle? 
Dessa är aspekter som jag kommer att ge särskilt utrymme åt i den empiriska 
studien. Ett dilemma kring medborgarnas delaktighet är att politiker lanserar 
diverse åtgärder för medborgarna, men utan att ge konkreta instrument för dessas 
delaktighet via det demokratiska systemet på lokal nivå. Samtidigt uppvisade 
invånarna i områden där insatserna skulle genomföras en svag delaktighet i 
valrörelserna. Detta demokratiska underskott utgör ett mycket stort problem 
som tjänstemännen måste ta hand om, när de strävar efter ett perspektiv från 
medborgarna. En viktig fråga i det sammanhanget är hur man verkar för med
borgarnas delaktighet i planeringen inom ramen för den representativa demo
kratin. Jag ska försöka lyfta fram hur komplicerat det var för tjänstemännen att 
genomföra åtgärder utifrån ett sådant delaktighetsperspektiv och med de förut
sättningar som de hade.  

Alla de ovanstående funderingarna vill jag komprimera kring syftet att 
diskutera hur planeringen agerar för att främja den demokratiska utvecklingen 
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på lokal nivå. Detta syfte tänker jag analysera med hjälp av Albydialogen. Den 
är ett förhållningssätt där tjänstemännen har arbetat med dilemmat att göra 
åtgärder för medborgarna samtidigt som medborgarna ska vara delaktiga i 
besluten. Albydialogens karaktär och inriktning kan fångas i följande citat:  

Begreppet Albydialog myntades tidigt i arbetet med Albys 
utveckling och står för den grundläggande strävan att allt som görs 
för att utveckla Alby ska förankras hos invånarna på ett 
demokratiskt vis.4 

Dialog, förankring och demokrati flätas samman. Som jag ser det har 
begreppet Albydialog väglett tjänstemännens arbete i Alby under hela 1990
talet. De flesta av oss har en uppfattning om vad dialog betyder. Jag vill ta 
fasta på hur Albydialogen förs och vad som menas med att ”allt som görs… 
ska förankras hos invånarna på ett demokratiskt vis”.  

Att förankra betyder anknyta förslag eller idéer på ett betryggande sätt. 
Mera konkret betyder det att man fäster fartyg med ankare vid havsbottnen 
eller att man sammanbinder exempelvis byggnadsdelar med hjälp av ankarjärn 
och dylikt. Att förankra förslag är en metafor där det alltid finns ett subjekt 
och ett objekt. Dialog och förankring står inte alls för samma sak. Förankring 
innebär envägskommunikation från subjekt till objekt, medan dialog innebär 
intersubjektiv kommunikation mellan likvärdiga parter. Är det möjligt att 
driva dialog genom förankring? Hur kan denna betydelseförskjutning förklaras 
i relation till planeringens praktik i Alby och vad betyder det för utvecklingen 
av platsen, för dess sociala sammanhållning och för medborgarnas delaktighet 
i samhällsutvecklingen? 

Disposition 

Här vill jag kort introducera avhandlingens tre huvuddelar. Den första delen 
fortsätter med kapitel två, där jag introducerar såväl det teoretiska samman
hang i vilket tjänstemännens arbete med förankring och dialog ska läsas som 
de tolkningsredskap som jag använder för att knyta an dessa teorier till mitt 
arbete. Kapitel tre introducerar metoden. Där preciserar jag undersökningen 
som en studie om förankring och dialog. Kapitel fyra är en presentation av den 
plats där planeringen äger rum och handlar om bostäder, nätverk och nya 
idéer. Kapitlet presenterar Alby som samhälle utifrån den deltagande planering 
som sattes igång när tjänstemännen utvecklade Albydialogen som metod för 
förnyelseåtgärder i bostadsbeståndet. 

Avhandlingens andra del handlar om möten, om hur tjänstemännen tänker 
och genomför dialog med medborgarna. Jag koncentrerar analysen till 
planeringen av ett eldsjälsseminarium med vilket tjänstemännen lade grunden 

4 http://www.albydialogen.org, den 9 Oktober 2001. 
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för den fortsatta dialogen med medborgarna i Alby. Jag analyserar aktiviteten 
från idéstadium till dess genomförande. I kapitel fem om områdeskonferens eller 
eldsjälsseminarium, analyserar jag hur tjänstemännen i Dialoggruppen reso
nerade kring målet att införa brukarinflytande i alla verksamheter och hur 
tjänstemännen kommer på tanken att genomföra ett panelseminarium med 
lokala eldsjälar som ett sätt att sträva efter målet. I kapitel sex om brukarin
flytande, visar jag hur tjänstemännen utifrån sina sedan många år etablerade 
rutiner resonerade kring hur man bestämmer mål och redovisar resultat. I kapitel 
sju studerar jag hur tjänstemännens planerade seminariet. Kapitel åtta handlar 
om mötets genomförande med eldsjälar, där jag enbart lyfter fram den proce
dur som tjänstemännen använde för att ta fram framtidsscenarier som förslag 
till Albys framtida utveckling. I kapitel nio analyserar jag hur uppföljningar 
och en värdegrund för Alby utvecklades mot bakgrund av tjänstemännens 
arbete med revideringen av det lokala utvecklingsavtalet med staten efter 
eldsjälsseminariet. 

Del tre utgörs av slutdiskussionen. I kapitel tio återger jag en diskussion 
mellan mig och tjänstemännen i Dialoggruppen om mina preliminära resultat. 
I diskussionen utvärderar, överväger och bedömer vi varandras handlingar. Jag 
ger exempel på ifrågasatt trovärdighet och hur vi under diskussionen reder ut 
alternativa tolkningar för att komma till samförstånd, belysa konsensus kring 
olika aspekter, tydliggöra olikheter samt efterfråga sammanhang för sådant jag 
då tagit fram för diskussion. Här lyfter jag fram betydelsen av tjänstemännens 
kritik och synvinklar för att slutföra avhandlingen. I kapitel elva förs en av
slutande diskussion. Jag belyser förankring och dialog och planeringens konse
kvenser för det civila samhället, för den demokratiska utvecklingen och för 
integrationen av medborgarna såväl till varandra som till regionen. Jag 
avslutar med att summera hur en ny region- och platspolitik kan vara möjlig 
och varför den är nödvändig. 
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2 Teoretiska perspektiv och tolkningsredskap  

I det här kapitlet vill jag introducera den teoretiska ram inom vilken jag 
placerar min avhandling. Jag inleder med att presentera storstadspolitiken och 
riksdagens ambitioner med den. Därefter sätter jag in detta i en allmän teoretisk 
diskussion om förhållande mellan demokrati och planering. Avsikten med 
kapitlet är enbart att introducera några tankegångar hos ett urval samhälls
teoretiker som kan vara till hjälp för att analysera mitt och tjänstemännens 
förhållande till begreppsparet förankring och dialog. Eftersom storstads
politiken utgör ett samspel mellan olika organisatoriska nivåer behöver jag 
även presentera begrepp som system- och livsvärld, rum och plats, utifrån och 
inifrån samt subjekt och objekt. Jag avslutar kapitlet med en genomgång av 
teoretiska redskap som utgör min verktygslåda för att koppla ihop den teore
tiska diskussionen med mina exempel från Alby. 

Storstadssatsningen – storstadspolitiken i praktiken  

Den svenska Storstadspolitiken strävar efter att nå brukarinflytande.5 Därtill 
har fogats mål att bekämpa segregation och diskriminering mot invandrade, 
främja jämställdhet mellan könen och utveckla ett socialt hållbart samhälle.  

För att verkställa storstadspolitiken har regeringen bildat en storstads
delegation. Denna delegation är en instans för att uppnå samverkan mellan 
olika departement och myndighetsinstitutioner. Delegationen försågs i sin tur 
med ett eget Storstadskansli. Det hade till uppgift att framställa utvecklings
avtal som skulle tecknas mellan staten och kommuner för att föra en stor
stadssatsning på lokal nivå. 

Storstadssatsningen mellan åren 2000 till 2003 var en handlingsplan för att 
genomföra storstadspolitiken. Den innefattade investeringar om sammanlagt 
fyra miljarder kronor. Kommunerna bidrog med hälften av dessa resurser. 
Meningen var att verksamheter som startades med Storstadssatsningen skulle 
införlivas i kommunernas ordinarie förvaltningar när de lokala utvecklings
avtalen upphörde under 2004.6 

Det var inte alla kommuner som fick teckna utvecklingsavtal, utan enbart 
de kommuner som ansökte om stöd för de mest utsatta bostadsområdena i 

5 Prop 1997/98:165 s. 109 – 122. 
6 Socialförsäkringsutskottet 2004. 
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storstadsregionerna. De lokala utvecklingsavtalen med denna selektiva inrikt
ning skulle reglera samverkan mellan myndigheter på riksnivå och de kommu
nala förvaltningarna på lokal nivå. Det låg nämligen i kommunernas händer att 
genomföra avgränsningar lokalt. Detta gjordes genom att reglera samverkan 
mellan kommunernas egna förvaltningar och lokala nätverk i de bostadsom
råden som var mål för åtgärderna. Resultatet blev att regeringen och några 
storstadskommuner tecknade lokala utvecklingsavtal för 21 särskilt utsatta bostads
områden. Den här selektiva inriktningen har kritiserats hårt under de senaste 
åren och brukar uppges som exempel på ett skifte från generell välfärd till 
selektiv välfärd.7 Kritikerna anser bland annat att den selektiva inriktningen 
försvårar förutsättningarna för att bryta segregationen och alla andra struktu
rella problem som drabbar befolkningen i målområdena.8 

Storstadspolitikens viktigaste mål är att bana väg för en hållbar sam
hällsutveckling genom att bryta den diskriminerande segregationen, vitalisera 
demokratin och främja jämställdhet. Genom att lagstifta om en storstadspolitik 
har riksdagen bestämt riktlinjerna för social integration som ett åtkomligt mål 
som gagnar hela samhället. Jag ser förhållande mellan storstadspolitiken och 
Storstadssatsningen som uttryck för förhållandet mellan demokrati och plane-
ring. När Storstadssatsningen avslutats är meningen att de kommuner som 
ingick avtal med statsmakterna ska ha kommit en bit på väg mot målet att 
bryta den diskriminerande segregationen. Kommunen ska ha uppnått en så 
utvecklad integration av befolkningen att resultaten kan ses i medborgarnas 
aktiva delaktighet i bostadsområdena, i kommunen och i regionen. När avtalets 
tid är slut är segregationen, om än inte bruten, åtminstone på väg att bli det. En 
demokratisk lokal utveckling kan i bästa fall vara säkerställd. Det är så som 
jag ser arbetet med Storstadssatsningen i praktiken. 

Den kommunikativa vändningen  

Trots sin selektiva inriktning fick Storstadssatsningen en experimentell 
karaktär som skulle användas för att renodla storstadspolitiken i framtiden. Så 
som den var tänkt kan planeringen med Storstadssatsningen sättas i relation till 
den så kallade ”kommunikativa vändningen”. Vändningen har kommit som en 
reaktion mot det moderna samhällets oförmåga att etablera kommunikation 
mellan institutioner och individer. Den belyser också en pågående diskussion 
inom samhälls- och humanvetenskaperna som har blivit allt intensivare under 
de senaste decennierna. Den innebär bland annat en etisk inriktning om att 
fördjupa demokratin genom medborgarnas delaktighet och inflytande i 
samhällsutvecklingen. 

7 Borevi 2001. 

8 För en kunskapsöversikt om hur skandinaviska forskare förhållit sig i frågan se Lahti-Edmark 2002. 
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Den kommunikativa vändningen i planering har flera olika teoretiska in
riktningar som alla lyfter fram betydelsen av dialog mellan tjänstemän och 
medborgare.9 Två av tillämpningarna är den latinamerikanska och den i USA 
och Storbritannien. Den latinamerikanska inriktningen kallas även ”deltagande 
budgetplanering”.10 Inriktningen i Storbritannien kallas "samverkansplanering” 
(collaborative) och i Nordamerika kallas den ”deliberativ planering”.11 Jag 
kommer i fortsättningen att enbart ägna mig åt inriktningen i USA och 
Storbritannien eftersom den mest präglar planeringen i Sverige.   

Handlingsteorier  

Jag kommer fortsättningsvis att belysa den kommunikativa vändningen utifrån 
några handlingsteoretiska inriktningar. Handlingsteorier är sådana som tar sig 
an frågor om hur människor agerar i olika situationer. Dess inriktningar har sin 
upprinnelse i en diskussion kring idealstaten som har bestått ända sen det 
antika Greklands dagar. Sven-Eric Liedman har beskrivit hur olika Platon och 
Aristoteles förhåller sig till hur idealstaten ska se ut och undersökas. Han skriver 
att ”enligt Platon behöver man inte studera de faktiskt existerande stats
bildningarna för att få veta hur den bästa staten ska se ut. Den kunskapen kan 
man bara få genom att lära känna idévärlden, där det godas idé är den högsta, 
”solen i idéernas rike”. Aristoteles menar däremot att man först måste under
söka hur staten fungerar i praktiken för att förstå vad som är statens uppgift 
och ändamål.”12 Kontroversen om handlingsteorier kring Platons ideal och 
Aristoteles praktik har fortsatt ända fram till våra dagar. När det gäller plane-
ring har kontroversen fortsatt längs ungefär samma spår. Här utkristalliseras 
två huvudinriktningar för att behandla ideal och praktik. Å ena sidan finns norma
tiva handlingsteorier som lägger tungvikten på vad som bör göras. Å andra 
sidan finns genealogiska handlingsteorier som utgår från studier av det som 
görs. 

De normativa handlingsinriktningarna har grupperats under trendbegreppet 
”kommunikativ planering”, som har inspirerats av Jürgen Habermas teorier 
om det kommunikativa handlandet – se nedan. De brukar som sagt citeras som 
samverkansplanering i Storbritannien och som deliberativ planering i Nord
amerika och de lägger tyngdpunkten på hur en bättre planering ska iscensättas, 
på vad som bör göras och på procedurer för kommunikation och delaktighet. 
Båda uppmärksammar behovet att ta hänsyn till den enskildes dilemman på 
vardagsnivån genom debatt som ett sätt att uppmuntra till social rättvisa. Mark 

9 Se Tewdwr-Jones & Allmendinger 2001: 206f. 

10 I till exempel Brasilien, Bolivia och Peru, Colombia och även i Spanien. Se till exempel Barceló & 


Pimentel 2002; De Soussa Santos 2003, Ganuza & Àlvarez  2003. 
11 Både Tewdwr-Jones & Allmendinger (2001) och Healey (1997) använder begreppet collaborativ, 

vilket jag översätter till svenska som samverkan. För djupare diskussioner om inriktningarna se 
Forester 1989; Fainstein 2000, Innes 1996, Sager 1994; Healey 1999, Khakee 2000; Ketola 2001. 

12 Liedman 1998: 24.  
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Tewdwr-Jones och Philip Allmendinger skriver att den kommunikativa plane-
ring som växer fram idag är en uppsättning av olika teoretiska inriktningar 
som hålls samman av Jürgen Habermas och/eller Anthony Giddens tanke-
gångar.13 De mest representativa planeringsteoretikerna inom den normativa 
handlingsinriktningen är John Forester; Susan Fainstein, Judith Innes, Tore 
Sager samt Patsy Healey. I det svenska motsvarande sammanhanget har Abdul 
Khakee; Göran Cars och Katarina Nylund blivit kända.14 

De handlingsteorier som fokuserar på planeringens praktiker bygger mest 
på genealogiska ansatser. Därmed menas att händelser är situations- och 
sammanhangsbestämda. De genealogiska ansatserna finns i flera inriktningar. 
Kritiska maktanalyser utgår från Michel Foucaults arbeten. De studerar prakti
ker genom att synliggöra hur makt mellan olika aktörer kommer till utryck i 
interaktionen mellan dem. Inom planeringsforskning företräds den bland andra 
av Bent Flyvbjerg, Philip Allmendinger och Mark Tewdwr-Jones.15 En annan 
genealogisk ansats som berör maktaspekter är dekonstruktion och utgår från 
Jacques Derridas arbeten. Dess tillämpningsområden är mycket stora framför 
allt inom postkolonial teori där Gayatri Chakravorty Spivak har blivit en 
frontfigur. När det gäller planering finns ganska få arbeten som konsekvent 
arbetar med dekonstruktiva perspektiv. I svensk kulturgeografi har Irene 
Molina nyanserat segregationsbegreppet med hjälp av en kombinerad ansats 
som bland annat tar till dekonstruktion för att väcka nya insikter om sam
hällsplanering i mångkulturella platser.16 Inom svensk arkitekturforskning har 
exempelvis Yngve Bohm och Fredrik Nilsson försökt anlägga dekonstruktiva 
perspektiv.17 En tredje genealogisk handlingsteori är den retoriska, som studerar 
praktiker genom att ta fasta på vilka intentioner och argument som ligger 
bakom genomförandet av olika handlingar. Den retoriska handlingsteorin har 
företrätts bland annat av Robin Collingwood och Stephen Toulmin. I svensk 
planeringen har ansatsen företrätts bland annat av José Luis Ramirez.18 

System-/livsvärld, rum/plats, utifrån/inifrån, subjekt/objekt  

Med hjälp av handlingsteorierna hoppas jag komma åt frågor om teori och 
praktik som tillsammans med livsvärld–systemvärld, rum–plats, utifrån– 
inifrån, subjekt–objekt utgör dikotomier som samtliga handlingsteorier 
försöker överbrygga på olika sätt. Dessa teorier kommer jag att använda för att 
analysera mina resonemang kring förankring och dialog som är det begrepps
par som genomsyrar tjänstemännens arbete i Alby.  

13 Tewdwr-Jones & Allmendinger 2001: 207. 

14 Forester 1989, Fainstein 2000, Innes 1996, Sager 1994; Healey 1999. Khakee 2000; Nylund 1995, se 


även Ketola 2001, Arnstberg & Bergström 2001. 
15 Flyvbjerg 1998a, Flyvbjerg 2001, Allmendinger 2000, Tewdwr-Jones & Allmendinger 2001. 
16 Molina 1997. 
17 Bohm 1996; Nilsson 1996. 
18 Ramirez 1995a,1995b; se även Larsson 2004. 
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Som redan nämnts kan handlingsteoriernas diskussioner spåras tillbaka till 
de grekiska filosoferna som också ägnade stor uppmärksamhet åt individers 
och samhällskollektivets skilda världar. Aristoteles menade exempelvis att den 
mänskliga tillvaron präglas av olika förhållanden till teori, produktion och 
social praktik som tvingar människan att utveckla olika vanor för att teoreti
sera, producera och kommunicera med andra människor. För att utföra dessa 
aktiviteter med goda vanor och på ett bra sätt anammar människor olika så 
kallade dygder.19 De olika dygderna som människan använder för att teo
retisera, utföra teknik och avhandla sociala relationer med gott omdöme – eller 
på ett bra sätt – brukar kallas för de teoretiska, de tekniska och de fronetiska 
dygderna. I teoretiska sammanhang nämns dessa även som olika former av 
rationalitet eller förnuft: den teoretiska rationaliteten, den instrumentella ratio
naliteten och den praktiska rationaliteten, alternativt ett teoretiskt förnuft, ett 
instrumentellt förnuft och ett praktiskt förnuft.20 

Systemvärld och livsvärld 
Aristoteles insisterade på att det var intressant att uppmärksamma vad som 
händer när individen möter det organiserade samhällskollektivet för att skapa 
bättre förståelse och bättre praktik. Denna skärningspunkt mellan individen 
och staden (staten) utgör platsen för att reda ut hur människans goda omdöme 
kommer till utryck.21 Jürgen Habermas har i vår samtid rört sig ungefär i 
samma riktning. Han utgår från att det finns två världar som konkurrerar med 
varandra och som han kallar för system- respektive livsvärld.22 Systemvärldens 
kärna består av ekonomiska och politiska sfärer som påverkar den enskildes 
vardagsliv avsevärt. Livsvärlden är systemvärldens motvikt, och är där den 
individuella tillvaron och individens dagliga erfarenheter tar plats. I den här 
studien vill jag göra en analogi till de båda världarna genom att likställa 
systemvärlden med de många institutionella sammanhangen som exempelvis 
bestämmer över storstadspolitiken. Här går till exempel att räkna in alla de 
strukturer som finns för att genomföra storstadspolitiken, allt från myndigheter 
och verk till kommunala förvaltningar och projekt. När man bryter ner 
systemet till den lokala nivån träffar man dess företrädare i de tjänstemän som 
jag följer i Alby. 

Vad Habermas gör med sin teori är att försöka vända den abstrakta system
världens tendens att kolonisera människors livsvärldar genom att lyfta fram 

19 Vad jag här kallar för teori, produktion och social praktik härstammar från begreppen Theoria, 
Poiesis, och Praktik som ger upphov till Episteme, Thechne och Fronesis. Jag kallar dessa här för 
epistemologi, teknik och gott omdöme. 

20 Här utgår jag från en mycket kort och populärvetenskaplig sammanfattning av Aristoteles tankar 
från framför allt Jose Luis Ramirez (1995a,b,c) och  Bent Flyvbjerg (2001), och till vis del Jenny 
Stenberg (2004), som har ägnat mycket uppmärksamhet åt begreppen. Fronesis kommer att dyka 
upp då och då framöver som mitt eget sätt att uppfatta praktiskt förnuft, rationalitet eller 
handlingssätt som gott omdöme. 

21 Jfr Flyvbjerg 2001: 60, lägg märke till att det är jag som likställer fronesis med gott omdöme. 
22 Habermas (2003: 169) i sin tur tar begreppsparet från Edmund Husserls fenomenologi. 
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den offentliga arenan. Det är på den offentliga arenan som system- och 
livsvärld möts. Genom att lyfta fram möten i den offentliga arenan vill 
Habermas visa en väg att göra dessa abstrakta system mer känsliga för 
människors livsvärldar.23  Han menar att individens medvetande, det vill säga 
hans/hennes klarhet över verkligheten, uppstår just i mötet med andra indivi
ders livsvärldar.24 På samma sätt som Aristoteles vill Habermas bädda för 
kloka handlingar genom att möjliggöra möten. 

Rum och plats  
I ett kulturgeografiskt perspektiv kan systemvärld likställas med rum i social 
mening, det vill säga den abstrakta institutionella nivån som har relationer med 
individerna. Livsvärlden kan likställas med det geografiska begreppet plats, 
det vill säga den konkreta arenan där de enskildas sociala relationer utspelar 
sig.25 

Ur detta perspektiv är det viktigt att tydliggöra att tjänstemännen också 
lever på egna platser, men att de utöver det agerar inom ett institutionellt rum 
med en framstående position. Jenny Stenberg har lyft fram detta som en viktig 
aspekt. Hon anser att planeringen förs i en mellan-plats som hon definierar 
som en tredje värld som länkar olika livsvärldar.26 På den här mellan-platsen 
möts medborgarens upplevelse av boplatsen med tjänstemännens egen 
upplevelse av platsen från sin yrkesroll. Jag anser att Stenbergs insikt kring en 
mellan-plats är central för att förstå relationen mellan olika kunskaper som 
med avseende på rum och plats inramar relationen mellan tjänstemän och 
medborgare.  

Utifrån och inifrån 
Tjänstemännen har möjlighet att påverka andra människors platser. Denna 
situation ställer dem inför lägen där de agerar som utomstående gentemot 
platsen de arbetar med. Det innebär att de kan föra in ett utifrånperspektiv som 
de förvärvar ur egen erfarenhet från egen boplats, eller från andra platser som 
de har kommit i kontakt med i sitt arbete. Ett vanligt problem är att tjänste
männens utifrånperspektiv inte alltid motsvarar invånarnas inifrånperspektiv.27 

Detta kan leda till konflikt mellan olika perspektiv för att driva de förbätt
ringar som människor med ett inifrånperspektiv efterfrågar för att förbättra sin 
vardag i platsen. I kulturgeografiska termer skulle man kunna säga att från 
Aristoteles till Habermas har samhällsfilosofer velat lyfta fram möten i platsen. 
Meningen med möten inom planeringen är bland annat att människor som har 

23 Habermas här i Healeys tolkning (1997: 50). 

24 Jfr Healey 1997: 50. 

25 Se även Berglund 1998, Schough 2001

26 Stenberg 2004: 230. 

27 Invånarna har väl också erfarenheter från andra platser och utifrånperspektiv. Men i det här 

sammanhanget är det hänsyn till deras inifrånperspektiv kring sin egen livsvärld som står i fokus.  
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en framstående position i det abstrakta sociala rummet ska kunna bli mer 
känsliga för vardagen i platser som de arbetar med och där andra människor 
lever sina liv. 

Subjekt och objekt 
En mycket central aspekt kring uppfattningen om system- och livsvärldar är 
hur aktörerna tolkar förnuft när de möter varandra. Jose Luis Ramirez för en 
genealogisk analys av det grekiska begreppet logos som översattes till ratio
nalitet i latin, och till förnuft på germanska språk.28 Han har avhandlat 
begreppet rationalitet i relation både till vad han kallar för en tolkning av 
Aristoteles logos i det antika Grekland och till rationalitetens användning i vår 
samtida svenska planering. 

Ramirez lyfter fram insikten om den västerländska kulturens radikala 
uppdelning mellan ett teoretiskt och ett instrumentellt förnuft.29 Ramirez och 
Healey, på samma sätt som Habermas, delar uppfattningen att det har uppstått 
en vilseledande dikotomi mellan teori och praktik. Ramirez förklarar att diko
tomin spelar stor roll i allt vad vi gör och tänker.30 Hos Aristoteles finns en 
uppfattning om att lógos står för ett omdöme som skiljer mellan gott och ont, 
rätt och fel, och inte bara mellan sant och falskt. Det senare används vanligen 
av tekniska och naturorienterade vetenskaper vars angreppssätt vilar på ett 
förhållande där subjekt definierar objekt, men där det inte förekommer någon 
intersubjektiv dialog utan en monolog.  

Det förekommer alltså tre olika dygder, rationaliteter eller förnuft: den 
teoretiska och den tekniskt-instrumentella präglas av subjekt–objekt-förhål-
landen. De skiljer sig från varandra genom sitt förhållande till kontext. Den 
teoretiska kan bortse från kontext för att göra anspråk på universell giltighet 
medan den instrumentella är beroende av kontext för att kunna leverera bra 
teknik eller metoder anpassade till konkreta sammanhang. Det praktiska för
nuftet å sin sida är kontextberoende, men framförallt lämplig för intersubjek
tiva förhållanden som genomsyrar mänsklig kommunikation eller dialog.  

Genom olika ansatser kring de nämnda dygderna försöker de olika handlings
teorierna överbrygga de dikotomier som hindrar en intersubjektiv kommunika
tion eller en demokratisk dialog. Handlingsteorierna kan tillsammans samman
falla med Stephen Toulmins propå för en praktisk filosofi.31 Han föreslår 
nämligen en praktisk filosofi som kan uppmärksamma topik, dialektik och 
retorik samtidigt. Med topik menas en övergripande samhällsdiskurs. I den här 
studien handlar topiken om förhållandet mellan förankring och dialog. Jag vill 
här kombinera olika handlingsteorier för att behandla topikens dialektik och 
retorik. Den normativa tar upp Habermas begrepp för att sträva efter 

28 Ramirez 1995a. 

29 Ramirez 1995a: 34. Här ses rationalitet i relation till det germanska översättning förnuft.   

30 Ramirez 1995a: 34; Healey 1997: 50f.

31 Toulmin 1988: 351. 
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konsensus. Den genealogiska tar upp dialektiken genom Michel Foucaults, 
men senare även Gayatri Spivaks, tankar om makt och konflikt. Den genea
logiska ansatsen från Aristoteles tar upp retorik som verktyg för att analysera 
dialog. Jag ska gå igenom dessa handlingsteoretiska ansatser för att därefter 
förklara hur jag använder dessa i Albys sammanhang. 

Den normativa ansatsen: kommunikativ rationalitet och konsensus 

Jürgen Habermas teori om det kommunikativa handlandet återfinns enligt min 
mening i den så kallade ”kommunikativa” planeringen som utgör det domine
rande trendbrottet inom planeringen idag. Habermas teorier bygger på en 
normativ ansats om vad som bör göras för att uppnå ett radikalt demokratiskt 
samhälle. 

Habermas teori om det kommunikativa handlandet utgår från att vid sidan 
av arbete, som är grundläggande för att karakterisera människan och med 
vilket hon omvandlar miljön, är språk också viktigt. Speciellt gäller det vår 
förmåga att använda tecken för att kommunicera med varandra. Hans teori 
bygger på uppfattningen att människan utvecklar kunskap för särskilda 
ändamål för att kunna arbeta och kommunicera. Det är dessa ändamål som 
präglar tre kognitiva intressen –det tekniska, det praktiska och det emancipa
toriska – som människan konstruerar i olika miljöer.32 

Det första intresset är det tekniska intresset som driver västerländsk 
civilisation till det hittills dominerande nyttotänkandet, där allting ska vara 
funktionellt och ändamålsenligt och präglas av ett instrumentellt förnuft.  

Det praktiska intresset gör möjligt för oss att omvandla och omgestalta 
mänsklig miljö. Här är språket desto viktigare eftersom det praktiska intresset 
är präglat av mänsklig interaktion genom språket och har givit upphov till 
tolkningskonst, hermeneutik. Det praktiska intresset har att göra med att tolka 
våra handlingar för varandra, hur vi tillsammans riktar våra handlingar i sociala 
organisationer. Det finns, menar Habermas, en risk för misstolkningar och för
vanskningar när vi interagerar med varandra inom sociala strukturer som kan 
mata människor med olika uppfattningar i syfte att manipulera individerna.  

För att befria sig från dessa manipulationer utvecklar människan vad 
Habermas kallar för det emancipatoriska intresset. Detta skapas i en miljö som 
inspirerar förmågan att tänka och agera vid medvetande och som förutsätter 
information och fakta till och från alla aktörer. Befrielsen – emancipation – är 
kopplad till språket och är till för att rensa bort förvanskningar från interaktion 
och kommunikation. Dessa förvanskningar uppstår när fakta mörkläggs för 
någon eller alla deltagare och när aktörer på ett eller annat sätt exkluderas från 
att delta i beslutsprocessen. En kritisk vetenskap grundad på emancipatoriskt 

32 Habermas i Craibs tolkning (1992: 232). 
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intresse avslöjar och bidrar till att korrigera förvanskningar inom interaktion 
och kommunikation och är grunden för Habermas kritiska teori.

Habermas kritiska teori kräver tre grundförutsättningar. För det första att vi 
gör oss fria från vad han kallar för den filosofi av medvetande som ser språk 
och handling i termer av ett förhållande mellan subjekt och objekt. Att se världen 
utifrån denna synvinkel gör oss fångar hos ett instrumentellt förnuft i vilket 
subjekten alltid gör någonting till objektet.34  För att rädda livsvärldens förnuft 
som systemvärlden har omvandlat till ett icke kommunikativ instrumentellt 
förnuft, föreslår Habermas två saker. Å ena sidan vill han bredda förnuftets 
basis för att göra förnuftet till en rik resurs för demokratisk debatt. Å andra 
sidan vill han förse oss med kriterier för ett demokratiskt förnuft genom att vi 
tillämpar ett kommunikativt handlande när vi möter varandra.35 

Den andra förutsättningen i Habermas kritiska teori är därför handling. Han 
gör en distinktion mellan två slags handlingar. De ena är handlingar som är 
strategiska, det vill säga målmedvetna och framgångsorienterade och som är 
förenliga med det tekniska intresset och med instrumentellt förnuft.  

De andra är handlingar som är kommunikativa till sin natur. Dessa skulle 
vara mer förenliga med Aristoteles uppfattning om det praktiska intresset och 
dess praktiska förnuft. De bäddar för kommunikativt handlande som är den 
tredje förutsättningen i Habermas kritiska teorin.   

Habermas förgrenar sin teori om Det kommunikativa handlandet i tre olika 
avdelningar. Den första är kommunikativt förnuft, som innebär deltagande, 
inklusion eller om man så vill integration. Begreppet innebär att parterna i en 
dialog skapar konsensus därför att det finns en vilja att gå förbi de egna 
subjektsbaserade uppfattningarna till förmån för förnuftiga överenskommel-
ser.36 Denna vilja till konsensus är universell för människan därför att hennes 
liv, enligt Habermas, bygger på en vilja till ömsesidig förståelse som är ound
viklig. Habermas ger nya sociala rörelser, till exempel fredsrörelsen, demo
kratirörelser etc., rollen som agenter för kommunikativt förnuft och för föränd
ring i den offentliga arenan. Han anser att vad som är rätt i en kommunika
tionsprocess bör definieras endast av deltagarna som etablerar konsensus kring 
giltighetskrav som legitimerar processen – se nedan. Just i den riktningen vill 
Habermas att konsensus regleras genom demokratiska procedurer. Dessa ska 
sanktionera att makt tillåts endast via lagar som spirar ur en ram av folklig 
suveränitet och med utgångspunkt i grundlagen.37 

Den andra avdelningen handlar om sökandet efter en universell etik som 
också kan instrumentaliseras med hjälp av olika procedurer. Den kan sägas 
vara en processuell etik, en väg att nå ett mål genom fria rationella diskus
sioner. Denna etik accepteras genom sund övertygelse, utan tvång, genom 

33 Craib 1992: 233f. 

34 Craib 1992: 234. 

35 Healey 1997: 50. 

36 Jfr Habermas 1995: 140. 

37 Flyvbjerg 1998b: 214; 2001: 92. 
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överenskommelser som sluts på förnuftiga grunder snarare än med hjälp av 
traditioner. Habermas menar att det viktiga inte är vilket utan hur man gör 
moraliska val.38 Den här kvalitativa aspekten är mycket central. Han identi
fierar olika procedurer som hjälper individer att resa krav gentemot varandra 
när de för dialog. Han menar att det bör finnas grundläggande giltighetskrav 
som ska gälla för att sträva efter konsensus.39 Dessa giltighetskrav utgör viktiga 
delar i det som Habermas kallar diskursens etik och som reglerar deltagarnas 
möjlighet till delaktighet i kommunikationen. Dessa giltighetskrav utgör grund
stommen i procedurer för kommunikation och består av följande fem villkor: 

(1) No party affected by what is being discussed should be 
excluded from the discourse (the requirement of generality).  
(2) All participants should have equal possibility to present and 
criticize validity claims in the process of discourse (autonomy).  
(3) Participants must be willing and able to empathize with each 
other’s validity claims (ideal role taking). 
(4) Existing power differences between participants must be 
neutralized such that this differences have no effect on the creation 
of consensus (power neutrality); and 
(5) Participants must openly explain their goals and intentions and 
in this connection desist from strategic action (transparency). 
Finally, given the implications of the first five requirements, we 

40could add a sixth; unlimited time. 

Diskursens etik och dess giltighetskrav använder Habermas för att söka efter 
”sanning utan tvång” via förmågan att föra ”det bästa argumentet”.41 Denna 
förmåga hänger intimt samman med aktörernas skicklighet att framföra sina 
åsikter och upptar en central plats i Habermas arbete. 42 

Den tredje avdelningen i teorin om det kommunikativa handlandet utgörs av 
konsekvenserna av ett radikalt demokratiskt samhälle. Där har alla samhälls
medlemmar redskap för att själva resonera, bidra med argument, bli hörda och 
ha praktiska och verkliga möjligheter att medverka i viktiga beslut i samhället. 
Habermas önskar sig en kritisk teori för ett kommunikativt handlande som är 
anpassat till det radikalt demokratiska samhälle vi går till mötes.43 

38 Craib 1992: 235. 
39 Healey 1997: 51. 

Habermas 1990: 65-66; Habermas 1993: 31 i Flyvbjerg 1998b: 213; 2001: 91. För att underlätta 
textens förståelse har jag översatt dessa villkor till svenska (1) Ingen får exkluderas från det som 
diskuteras. (2) Alla parter bör ha lika möjligheter att kritisera giltighetskraven under diskursens 
autonoma process. (3) Deltagarna måste både bli kapabla och vilja belysa giltighetskraven till 
varandra. (4) Makt måste neutraliseras för att nå konsensus. (5) Deltagarna måste förklara sina 
intentioner och mål samt avstå från strategisk handling. Dessa processuella villkor kräver dessutom 
sjätte: oändlig mängd tid. 

41 Habermas 1990: 198 i Flyvbjerg 1998b: 213: 2001: 90. 
42 Flyvbjerg 1998b: 213; 2001: 90. 
43 Craib 1992: 235f. 
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Den genealogiska ansatsen om makt och konflikt  

Medan den normativa ansatsen lägger tyngdpunkten på procedurer för 
kommunikativt handlande, diskursens etik, giltighetskrav och kommunikativt 
förnuft, utgår den genealogiska maktansatsen från att synliggöra hur makt och 
konflikter kommer till utryck på olika sätt. Jag har belyst att Habermas har stor 
tilltro till människans demokratiska natur. Flyvbjerg menar att människors 
vilja till makt och manipulation bör synliggöras och exemplifieras bättre.44 Han 
belyser vidare att Habermas ur den synvinkeln för en universalistisk normativ 
moral när det gäller att medverka i en dialog, i synnerhet när giltighetskraven 
för interaktionen är satta i förväg. Men å andra sidan förklarar han att 
Habermas är också en nerifrån-upp situationalist när han vill uppmuntra till 
möten genom att främja ett aktivt medborgarskap.45 

En svårighet i Habermas normativa ansats är, menar Flyvbjerg, att han tar 
för givet att det civila samhället driver fram de stora förändringarna. Flyvbjerg 
ifrågasätter om folk verkligen driver förändringar i samhället med ett underifrån
perspektiv. En annan svårighet är den klena kongruensen mellan idealet och 
verkligheten, eller mellan intentioner och realisationer i Habermas normativa 
ansats. Flyvbjerg anser att dessa två svårigheter bygger på att Habermas förbi
ser makt som någon som genomsyrar de mest konkreta av modernitetens 
fenomen.46 Habermas instämmer att det finns skevheter i institutionens praktik 
som utgör hinder.47 Men i Flyvbjergs läsning saknar Habermas en analys som 
förklarar vilka maktrelationer som skapar dessa hinder, samt en analys som 
förklarar hur makten formas för att åstadkomma politiska förändringar genom 
folkviljan. Flyvbjerg menar att från en genealogisk synvinkel handlar Haber
mas tillkortakommande om att kontextualisera diskursens etik. Det vill säga 
att han vill sätta exempelvis de giltighetskrav som Habermas räknar upp i 
något konkret sammanhang där det går att se hur maktrelationer fungerar. När 
Habermas placerar diskursens etik med sin universella etik inom ramen för en 
kritisk teori kan han råka ut för att göra sin teori till en prediktiv vetenskap. 
Flyvbjerg visar hur detta inte är förenlig med en hållbar samhällsvetenskap. I 
sin Habermaskritik har Flyvbjerg utgått från vad han har fångat som ”veten
skapernas krig”. Det handlar om ett kraftspel mellan natur-, samhälls- och 
humanvetenskaperna som brutit ut nästan överallt och som han exemplifierar 
utifrån det amerikanska forskarsamhällets kontext. Han uppehåller sig i samhälls
vetenskapernas förlegade uppfattning att bli lika prediktiv och med samma 
anspråk på att lansera universella lagar som naturvetenskaperna. Till detta 
fruktlösa ”härmande” vill Flyvbjerg påkalla uppmärksamhet. Han visar att 
samhällsvetenskap som försöker konkurrera med naturvetenskaperna genom 
ambitionen att bli epistemologiskt och tekniskt inriktad är en illusion. 

44 Jfr Flyvbjerg 1989b s 212. 

45 Flyvbjerg 2001: 91. 

46 Flyvbjerg 1989b: 215. 

47 Habermas 1990: 209 i Flyvbjerg 2001: 93. 
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Samhällsvetenskaperna klarar inte att skapa kontextlösa element som kan 
lösgöras från vardagen. Kontext har istället en central betydelse i mänskligt 
samhällsliv. För att samhällsvetenskaperna ska bli lika kapabla att förklara och 
förutse som naturvetenskap krävs att det konkreta sammanhanget av mänsklig 
vardag sorteras bort, vilket är helt kontraproduktiv för trovärdig samhälls-
vetenskap.48 I samhällsvetenskaperna går det inte att driva samma typ av veten
skapliga paradigm som Thomas Kuhn gjorde gällande för naturvetenskaperna. 
Istället är det stilförändringar som gör sig synliga. Det handlar inte om evolu
tion utan om nyanser som Foucault kallar för diskurskroppar.49 

Enlig Flyvbjerg närmar sig Habermas teori istället en naturvetenskaplig 
modell med anspråk på universell giltighet och präglad av kontextlöshet. Om 
det finns något som kännetecknar samhällsvetenskap så är det människors 
kontextbundenhet och ansträngningar för att belysa vardagslivets betingelser.50 

För att gå vidare i den genealogiska handlingsinriktningens logik, visar 
Flyvbjerg att maktutövning kännetecknas av eget intresse. Flyvbjerg skriver 
att forskaren måste undersöka hur kommunikation äger rum samt hur politik 
och demokrati fungerar.51 Att pröva Habermas kommunikativa rationalitet
måste bli en öppen fråga i en empirisk situation. Är kommunikation känne
tecknad av sökning efter konsensus och frånvaron av makt? Hur fungerar 
denna sökning efter konsensus? Är frihet fri från dominans- och maktutövning 
och hur tar den plats för att eventuellt flätas samman i individuella kommunika
tionsakter? Flyvbjerg undrar om kommunikativt förnuft går att isolera från 
makt så som Habermas gör.52 

Vid sidan av makt är betydelsen av att uppmärksamma konflikt också 
viktigt i den här genealogiska ansatsen. Enligt Flyvbjerg är det just konflikter 
det som ska belysas. Konflikter ses oftast som farliga, tärande och potentiellt 
destruktiva för den sociala ordningen, förklarar Flyvbjerg. Men konflikt utgör 
centrala pelare för det demokratiska samhället. Flyvbjerg förklarar att sam
hällen, regeringar och institutioner som kväser eller opererar bort konflikter 
riskerar att göra sig själv en otjänst.53 Han belyser det genom att diskutera hur 
kommunistiska samhällens vissnande vitalitet kanske hänger samman med deras 
framgång med att operera bort sociala konflikter. Ur ett Foucaultperspektiv är 
att operera bort och ignorera konflikt detsamma som att ignorera och operera 
bort frihet, därför att privilegiet att engagera sig i konflikt är just vad frihet 
handlar om. I analogi till hans kritik av den normativa ansatsen säger Flyv
bjerg att samhällsteorier och politiska teorier som ignorerar eller marginali
serar konflikt på samma sätt som samhället opererar bort konflikt är potentiellt 

48 Flyvbjerg 2001: 40. 

49 Foucault 1984 i Flyvbjerg 2001: 30. 

50 Flyvbjerg 2001: 94. 

51 Flyvbjerg 1998b: 216. 

52 Flyvbjerg 2001: 94. 

53 Flyvbjerg 1998b: 228. 
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förtryckande.54 Han menar att om konflikt bär det civila samhället finns det 
goda anledningar att vara försiktig mot en idealism som ignorerar konflikt och 
makt. Flyvbjerg förklarar att ju mer demokratiskt ett samhälle är, desto mer 
kapabelt är det att tillåta grupper att definiera sina egna livsvägar. I ett 
demokratiskt samhälle ska individer kunna välja hur grupper bildas, med alla 
de oundvikliga intressekonflikter som reser sig mellan dem.  

Politisk konsensus kan aldrig användas för att neutralisera specifika grupp
skyldigheter och intressen. Flyvbjerg anser att det behövs en mycket mer 
differentierad uppfattning om politisk kultur, som är mer tolerant mot konflikt 
och olikheter och som är mer kongruent med pluralistiska intressen än Haber
mas definitioner om sökandet efter konsensus. Han strävar efter ett offentligt 
liv som klarar av att navigera längs bredare vägar och i vildare terräng.55 Flyv
bjerg menar med det, att vi bör ta avstånd från att se det civila samhället som 
en passiv massa. Han menar vidare att i starka civila samhällen är misstro och 
kritik mot myndigheters handlingar en viktig del av det politiska och samhäl
leliga livet. Kritiskt tänkande är något som finns ständigt därför att myndig
heter ofta råkar ut för olika tolkningar som avviker från de ideala normer som 
det civila samhället har bestämt, särskilt när det gäller rättvisa. Ett civilt 
samhälle garanterar bara en publik, medan ett starkt civilt samhälle garanterar 
existens av fri kritik och tolerans för konflikt. Till skillnad från Habermas 
radikaldemokratiska samhälle byggt på kommunikativ rationalitet, kritisk teori 
och universell etik föreslår Flyvbjerg att medvetandegöra fronesis tillsammans 
med makt och konflikt. På så sätt ska samhällsvetenskaperna bättre skapa 
förståelse av att ett starkt civilt samhälle och en stark demokrati måste grundas 
i en tanke som placerar konflikt och makt i centrum. Inför en sådan inriktning 
föreslår han att uppmärksamma samhällsproblem utifrån ett platsperspektiv 
med hjälp av fyra viktiga frågor. För det första, vart är vi på väg med 
demokrati- och delaktighetsfrågorna. För det andra, att synliggöra vem som 
vinner och vem som förlorar i termer av politisk makt. För det tredje att fråga 
sig om detta är önskvärt och för det fjärde att fråga sig vad som bör göras.56 

Den genealogiska ansatsen om retorik och dialog 

Medan Flyvbjergs genealogiska ansats sätter makt och konflikt i centrum för 
en fronetisk samhällsvetenskap som kan analysera olika kommunikativa 
praktiker är Ramirez genealogiska ansats baserat på retoriska analyser av 
kommunikativa praktiker. Med dessa analyser kan man lyfta fram insikter om 
hur det kan bli möjligt att överbrygga de dikotomier som jag skisserade ovan. 

Flyvbjerg förklarar att Habermas tolkar retorik som en manipulationskonst 
där människor försvarar alternativa synvinklar som inte nödvändigtvis är 

54 Flyvbjerg 1998b: 229. 
55 Flyvbjerg 1998b: 229. 
56 Flyvbjerg 2001: 145. 
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närmare sanningen men som görs trovärdigare i argumentationen. Ramirez 
menar istället att retorik är en teori om hur vi handlar genom språket.57 För att 
upprätthålla ett intersubjektivt förhållande som upplöser dikotomin mellan teore
tiskt och praktiskt förnuft, som vi var inne på, klargör Ramirez Aristoteles 
retorik. Han förklarar att retorik är ett problemutredande instrument och ett 
problematiserande tänkande. Mot naturvetenskapernas mono-log lyfter han en 
intersubjektiv ”genom logos” eller dia-log. Dialog handlar om på vilket sätt 
samtalet kan bli instrument för en meningsskapande konsensus mellan olika 
subjekt.58 

För att uppnå denna meningsskapande konsensus skriver Ramirez att retorik 
är en teori om hur vi talar. Man skulle kunna kalla denna handlingsteori för en 
diskursteori eftersom man utvecklar diskursens teknik när man vill förbättra 
sitt sätt att tala. Ramirez skriver att när språket som aktivitet blir objektifierat 
kan man se vad språket gör och förstå den retoriska konsten.59 Eftersom handlings
teorier är sådana som tar sig an frågor om hur vi gör vill Ramirez göra en 
distinktion för att introducera den retoriska konsten: ”Medan logik och veten
skap begränsar sin uppmärksamhet till det som sägs, blir retorik en avvägning 
mellan det som sägs, vem som säger det och till vem det sägs. Dessa tre 
samordnade dimensioner, utan vilka retoriken upplöses, har fått namnen 
Lógos, Éthos, Páthos.”60 

Lógos har jag redan introducerat som förnuft och själva argumentationen. 
Men för att övertyga och övertala andra räcker inte med god argumentation. 
Man måste tro på vad man säger och kunna visa det, skriver Ramirez. Retori
kens éthos syftar på talarens egen karaktär.61 Han skriver att kännedomen om 
åhörarnas åsikter och läggning, det vill säga páthos, kräver en enorm skick
lighet av talare som vill förändra människors fördomsfulla åsikter och lägg
ning. Han förklarar att en anledning till varför retoriken hamnade i vanrykte är 
att dessa tre aspekter splittrades på skilda kunskapsområden som social
psykologi, moral, argumentationsteknik, reklam, etcetera. Han menar att 
retoriken kan bestå bara om man håller éthos, lógos och páthos samman.62 

För att kunna synliggöra den retoriska enheten är det nödvändigt att 
utvärdera, överväga och bedöma hur denna enheten tillämpas. 

Utvärdera, överväga/bedöma är tillsammans med demonstrera tre olika 
typer av retoriska diskurser.63 Ramírez förklarar att dessa tre diskurstyper har 
skapats vid sidan av den vetenskapliga diskursen som i vår kultur har blivit 
modell för det rättänkta, men som består av allmängiltiga tids- och kontextlösa 
påståenden.64 De tre diskurstyperna försöker å sin sida göra tid och kontext 

57 Ramirez 1995b: 206ff. 

58 Ramirez 1995a: 35. 

59 Ramirez 1995b: 206. 

60 Ramirez 1995b: 208. 

61 Ramirez 1995b: 208. 

62 Ramirez 1995b: 209. 

63 Ramirez 2004: 63; 1995: 228-230. 

64 Ramirez 2004: 62. 
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närvarande i mänskliga handlingssituationer. I den riktningen förklarar Ramírez 
att den första diskurstypen är en diskurs om det förflutna. Den bedömer det 
som har gjorts. Han kallar den diskurs för retoriken om det som varit, eller en 
utvärderande diskurs. Den kan sträckas till såväl utvärderingar som imple
mentering. Ramírez förklarar att den utvärderande diskurstypen syftar till ett 
kompletterande resonemang om begångna handlingar och om åtgärder som 
ska vidtas. Då övergår hela resonemanget helt och hållet till handlingsdiskurs. 
Ramirez skriver att utvärderingen om det förflutna ger oss underlag för bättre 
förståelse och hjälper oss att handla bättre i fortsättningen. Det innebär att 
befinna sig inom handlingsdiskursen, som enlig Ramírez är den viktigaste 
diskurstypen i politik och samhällsplanering. Skälet är att vi utvärderar för att 
handla bättre och vi kan bara handla bättre om vi utvärderar.65 

Den andra diskurstypen är diskursen om det framtida.66 Den syftar till att 
bedöma det som ska göras eller inte göras, samt hur det ska göras. Denna 
retorik kallas för handlingsövervägande diskurs.67 Den handlar om över
vägande av framtida handlingar som hela vårt samhälle är ständigt involverat 
i. Den försöker neutralisera det manipulativa inslaget som ligger i strävan efter 
att bearbeta åhörarnas känslor eller páthos. Men för att det inte ska övergå i 
ren manipulation handlar denna retoriska diskurs om att vara medveten om 
vem det är som talar mot det som framförs i talet.68 Framtida handlingar kan 
utgå från det som utvärderats och kan komma att tillämpas utifrån det som är 
möjligt och mot bakgrund av vår kunskap om vad naturen och sakförhållanden 
tillåter. 

Den tredje diskurstypen är diskursen om det samtida. Den kallas även för 
den demonstrativa eller framställande diskursen. Enlig Ramirez är den ingen
ting annat än en genomskådning av på vilket sätt talets skapare väljer ord, 
struktur och argument. Ramírez kallar denna diskurs även för retoriken om det 
nuvarande. Den omfattar alla former av diskursiva resonemang som försöker 
berömma och trovärdiggöra eller fördöma och nedsätta olika typer av 
handlingar. Dess syfte är att få vissa värderingar allmänt accepterade respek
tive förkastade i samhället.69 

* 

Jag har velat visa hur olika handlingsinriktningar har gett mig insikter för att 
överbrygga de olika dikotomierna. Handlingsteorierna lyfter fram möten som 
utgångspunkt i arbetet. Habermas vill lyfta fram mötet för att göra system
världen känsligare för livsvärlden och föreslår olika procedurer för kommu
nikativt handlande. Flyvbjerg rekommenderar en fronetisk samhällsvetenskap 
som lägger fokus på konflikter och maktrelationer som den mest effektiva 

65 Ramirez 2004: 64. 
66 Ramirez 1995: 228. 
67 Ramirez 2004: 63. 
68 jfr Ramirez 1995: 230. 
69 Ramírez 1995: 230. 
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startpunkten vid analys av möten. Ramirez vill medvetandegöra tid och 
kontext genom att utvärdera, överväga och bedöma hur dialogakterna 
genomförs utifrån vad som sägs, vem som säger vad och till vem det sägs när 
mötena äger rum. I följande avsnitt ska jag komma djupare in på hur jag vill 
tillämpa dessa handlingsteoriers ansatser för att analysera tjänstemännens 
möten i Alby. 

Teoretiska tolkningsredskap 

Handlingsteoriernas linjer för att upplösa dikotomin mellan teoretiskt och 
praktiskt förnuft är grundläggande för att förstå förhållandet mellan förank-
ring-och-dialog och för att förstå hur planeringen kan göra och vad den gör för 
demokratin. Jag ska exemplifiera hur jag använder de tre handlingsteorierna i 
Alby med hjälp av några viktiga teoretiska redskap. Dessa är för mig ofrån
komliga för att nyansera den kommunikativa vändningen på en mångkulturell 
plats som Alby. Jag kommer även fortsättningsvis att hålla mig till Stephen 
Toulmins invit till en praktisk filosofi genom att försöka använda teorierna 
kring en viktig topik, till exempel integrationsarbetet med Albydialogen, och 
de dialektiska och retoriska förhållanden som utvecklades kring den. 

Topiken: möten om integration, Albydialog och neutralitet 

Den normativa ansatsen tänker jag använda genom att fokusera på frågor om 
integration. Jag har varit inne på att mötet är viktigt. Utan mötet är det svårt att 
ha kommunikativ rationalitet, konsensus, dialog eller något kraftspel att hålla 
sig kring. 

Jag analyserar mötet både som arbetsmetod i planering, som samhälls
fenomen för människors strävan efter integration och gemenskap och som ett 
fält for forskningsarbete. Tjänstemännen använder möten regelbundet som 
arbetsmetod för att stämma av hur planering fortskrider. Dessa möten har olika 
karaktär men här syftar jag på möten tjänstemännen emellan och möten mellan 
tjänstemän och invånare. Som samhällsfenomen bildar möten viktiga händelser 
därför att mötet utgör en arena för förståelse av gemensamma angelägenheter. 
I mitt forskningsperspektiv utgör mötet ett viktigt fält för att studera hur 
människor strävar efter integration.70 Jag har använt möten som fält för att 
fånga hur platsidentitet och strävan efter gemenskap och integration kommer 
till uttryck. När jag har bedrivit mitt fältarbete har jag i konkret mening 
befunnit mig på möten. Att möten är viktiga som arbetsmetod, fenomen och 
fält är något som jag vill använda härnäst för att inleda diskussionen om 

70 Jag återkommer till möte som metod i nästa kapitel, tills vidare introducerar jag möte i relation till 
den teoretiska diskussionen och hur jag använder möte inom den normativa ansatsen.  
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integration. Kring den här diskussionen vill jag understryka den normativa 
ansatsens potential. 

Som jag nämnde tidigare vill Habermas lyfta fram möten i den offentliga 
arenan för att göra systemvärlden mer känslig för våra livsvärldar.71  Han 
menar att vårt medvetande, det vill säga vår klarhet över verkligheten, uppstår 
just i mötet mellan livsvärldar.72 Möten har varit avgörande för att laborera i ett 
mångkulturellt samhälle som Alby och har levandegjorts i två former. Den ena 
var genom föreningsråd, den andra genom Albydialog. I föreningsrådet 
samlades föreningar som varit verksamma i området genom viktiga insatser. 
Och i Albydialogen möttes föreningsrådet och eldsjälar med tjänstemännen i 
Alby. 

Möten i föreningsråd har varit arenan för att diskutera mångfald och 
strävan efter gemenskap i Alby. Jag deltog i föreningsrådet som boende innan 
jag påbörjade mina forskarstudier.73 Utgångspunkten till mötena i förenings
rådet var den stigmatisering och sociala fragmentering som rådde i Alby.74 

Systemvärldens handlingar, till exempel genom massmediernas stigmatisering 
av platsen, genererade utifrånskapade beskrivningar. Dessa beskrivningar 
bildar en diskurs om platsen där den hegemoniska kulturen beskriver platsen 
utifrån ett teoretiskt förnuft som skapar en dikotomi vi-mot-dem. 75 Gillian 
Rose har behandlat dikotomin i ett brittiskt sammanhang.76 Hon menar att från 
platsen växer krafter inifrån som försöker beskriva den med annat innehåll än 
det hegemoniska teoretiska förnuftets. Man kan se dessa inifrånbeskrivningar 
som uttryck för ett praktiskt (kommunikativt) förnuft. De är inte motkrafter 
eller platsens försvarare. Istället för att fortsätta bygga vidare på dikotomin 
mellan vi-mot-dem driver dessa inifrånkrafter en praxis av ”vi-och-oss” som är 
exempel på en sorts strävan efter inbördes integration.77 

När det gäller stigmatiserande beskrivningar i Alby har Adriana Velásquez 
belyst dessa i en studie där skolföräldrar berättar om hur massmediernas stig
matisering inte stämde överens med deras upplevelse av verkligheten i Alby.78 

Föräldrarna framförde istället att de trivdes i Alby, men att det fanns konflikter 
i kommunikationen mellan dem och de lokala förvaltningar som också kände 
sig drabbade av mediernas stigmatisering. Förvaltningarna arbetade med att 
lyfta fram en positivare bild av Alby i omvärldens ögon, och bostadsföretaget 
började driva parollen att ”Alby är bättre än sitt rykte”. Ur denna synvinkel 

71 Jfr Healey 1997: 50. 
72 Jfr Healey 1997: 50. 
73 Resultat av mina observationer i föreningsrådet kom ut i Velasquez 2001. 
74 I diskussionen om föreningsrådets tillblivelse hänvisar jag utöver det jag själv redovisade i 

Velasquez 2001a, även till Leon 1999.  
75 Det finns naturligtvis många aspekter på denna stigmatisering av platser, se Arnstberg 1979, 

Ristilammi 1994, samt Ericsson, Molina & Ristilammi  2002 samt Dahlstedt 2005. 
76 Rose 1994. 
77 Rose 1994. 
78 Velásquez, A. 2001. 
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uppstod någon sorts samklang mellan tjänstemännens uppfattningar i system
världen och de boendes uppfattningar i livsvärlden. 

För att motverka negativa beskrivningar av Alby och bygga vidare på en 
gemensam identitet som gagnade både invånare och förvaltningar förde tjänste
männen planeringen inom ramen för den så kallade Albydialogen som kan ses 
som en arena för möten mellan systemvärlden och livsvärlden och som 
stommen i en platspolitik. Ett sätt att bygga vidare på en sådan platspolitik har 
varit att ha en koalition mellan tjänstemän och lokala föreningar. Som boende 
i Alby blev jag engagerad i Albydialogen som av kassör i föreningsrådet. 
Genom möten inom föreningsrådet fann jag en intressant aspekt i gapet mellan 
systemvärlden och livsvärlden i Alby.79 Kommunala förvaltningar hade er
bjudit föreningsrådet i Alby att förvalta en parklek som under sommaren utgör 
en mycket viktig mötesplats för invånarna. Sett ur Habermas synvinkel 
verkade det som om systemvärlden hade blivit känsligare för livsvärldarna. 
Föreningsledarna diskuterade vilka kriterier som skulle råda för att välja vem 
som skulle få möjlighet att medverka i förvaltningen av parkleken.  

Ur diskussionerna i föreningsrådet kunde jag urskilja begreppet neutralitet 
som innebar att föreningar kom överens om att tona ner sin etnicitet för att 
kunna vara med om att förvalta mötesplatser av intresse för hela Alby.80 

Ur ett habermasianskt konsensusperspektiv kan neutraliteten ses som en 
strävan efter en universell etik, eller som sökande efter en allmän gemenskap. 
Neutraliteten så som föreningsledare bestämde begreppet spirade ur deras inter
subjektivitet. Den växte ur människor som med skilda kulturella bakgrunder 
strävade efter att skapa en större gemenskap, en som bortom sin egen etnicitet 
var byggd på kommunikativ rationalitet eller gott omdöme (fronesis). Vägen 
till konsensus om neutraliteten kantades av ett kraftspel där definitionen av 
begreppet neutralitet gav upphov till en betydelseförskjutning, det vill säga till 

81en kombination av motstridiga ord och sammanblandning av olika bilder.
”Svenskar” i föreningsrådet uppfattades inte som en stor grupp bland många 
mindre. De såg sig själva som neutrala som skulle medla mellan människor 
med andra bakgrunder och som de enda med förmågan att förvalta platsen på 
bästa sätt. 

I systemvärlden blev också neutralitet ett redskap som tjänstemän i för
valtningarna använde för att handlägga vilka föreningar som borde dela ansvar 
om mötesplatsernas förvaltning. ”Neutralitet” tolkades då utifrån ett instru
mentellt förnuft och utgjorde ett nyckelbegrepp för att operationalisera hur 
utestängda grupper skulle få plats eller ej i förvaltningen av exempelvis en 

79 Jag förklarar mer om hur jag använde min närvaro som boende till en forskningsuppgift i Velásquez 
2001a. 

80 Exempel på dessa var en parklek på somrarna, en träffpunkt för invandrade kvinnor och en 
fritidsgård för äldre ungdomar. Dessa projekt introduceras mer ingående längre fram. 

81 Betydelseförskjutning är mitt sätt att hitta ett svensk namn på katakresis som Gayatri Chakravorty 
Spivak använder för att analysera på vilket sätt utsatta människor berövas möjlighet att föra sin egen 
talan.  Se Spivak 1999. 
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parklek. Rent praktiskt innebar det att en förening får förvalta lokaler och 
verksamheter åt kommunen om tjänstemännen bedömde föreningen som 
neutral. När tjänstemän i systemvärlden tillämpade neutraliteten med det här 
instrumentella förnuftet ledde det till marginalisering av de grupper som 
befann sig på större kulturellt avstånd från den svenska kulturen.  

Föreningarna och förvaltningarna tolkade neutralitet på olika sätt: före
ningarna med hjälp av kommunikativt förnuft (gott omdöme/fronesis) och 
förvaltningarna med hjälp av instrumentellt förnuft. Neutralitet som förening
arna först kom på i föreningsrådet var ett led i den pågående sociala integra
tionen i Alby. Integration och uppkomsten av lokala kulturer härstammar från 
en sorts kulturell förhandling eller kraftspel om platsens utveckling. I ett större 
teoretiskt sammanhang har liknande kraftspel studerats under begreppet 
hybridity som ser integration som en förhandlingsprocess. Sådana begrepps
diskussioner är svåra att föra utan att relatera till hur parterna agerar i mötet 
med varandra, såsom vilka praktiker aktörerna använder i relation till plats
processer. Flera samtida urbanforskare har förhållit sig till hybridbildningar på 
olika sätt.82 Jag vill bara hålla mig till integration som förhandlingsprocess från 
ett platsperspektiv, där kollektiva möten utgör basen för framväxten av nya 
samhällsformer och nya kulturer. Neutralitet som tjänstemännen tillämpade i 
systemvärlden ledde till en vis marginalisering av olika grupper. Hur tjänste
männen resonerar när de fattar beslut i dessa frågor blev något som jag tyckte 
var värt att analysera vidare. 

Föreningarnas och förvaltningarnas neutralitet utkristalliserades som en 
betydelseförskjutning och användes för att bestämma vilka föreningar och 
nätverk som skulle ta ansvar för lokala mötesplatser. Neutraliteten kan därför 
diskuteras utifrån de skisserade tankegångarna kring system- och livsvärld, 
teoretiskt, instrumentellt och praktiskt förnuft, inifrån- och utifrånperspektiv, 
samt utifrån de nyanser av konsensus, makt och intersubjektivitet som 
handlingsteorierna uppmärksammar. 

Från den ovanstående genomgången har jag försökt placera situationen i 
Alby i förhållande till olika handlingsteoretiska uppfattningar som håller sig 
till begreppspar som liknar min diskussion om förankring och dialog. Ett 
intressant referensplan att placera begreppsparet i är skärningspunkten mellan 
politikernas uppfattningar (grundade i forskningens epistemologiska kunskap), 
tjänstemännens ’tekniska’ expertis och föreningsfolks strävan efter integration 
som resultat av deras vardagliga interaktion i Alby. Genom att exemplifiera 
kort hur turerna kring begreppet neutralitet gick har jag försökt visa hur tre 
olika typer av förnuft framträder. Neutraliteten har fått olika betydelser. 
Föreningsledare använde den utifrån ett praktiskt eller kommunikativ förnuft 

82 Soja (1996) ser att denna hybridisering växer ur ett tredje rum, Doreen Massey (1995) har också 
tangerat ämnet i sin ”progressiv sense of place” som ser platser som processer när hon påvisar någon 
sorts pågående befolkningsomladdning. Aleksandra Ålund (1997) har diskuterat detta i Sverige som 
en synkretism. Ulf Hannerz (1996) som kreolisering. Se även Appadurai (1996), Bhabha (1994), 
Garcia Canclini (1995), Rose (1994), Spivak (1999). 
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när de ville främja den lokala integrationen. Neutraliteten fick en annan bety
delse när den användes av tjänstemännens instrumentella förnuft i förvalt
ningar. När neutralitet hamnar hos olika samhällsfilosofers teoretiska förnuft 
kopplas den till integration, kreolisering, synkretism eller hybridisering. I de 
empiriska kapitlen som kommer längre fram (kap 4–9) ska jag försöka 
exemplifiera hur dialog och förankring behandlas på motsvarande sätt i 
tjänstemännens arbete när de vill möta lokalbefolkningen.  

Efter att ha följt turerna kring neutralitet i föreningsrådet har jag följt 
tjänstemännens arbete inför möten i Albydialogen. Jag kommer att använda en 
kombination av handlingsteoriernas ansatser för att belysa några aspekter om 
hur invånare framförde tankar om hur integrationen bör gå till under de möten 
som tjänstemännen organiserade inom ramen för Storstadssatsningens mål.83 

Dialektik: makt, postkolonialism och subjektcentrism 

Jag har nu visat hur integrationsträvan, i form av strävan efter neutralitet, gick 
till inom föreningsrådet med hjälp av en normativ ansats. Nu tänker jag visa 
hur jag har använt en maktgenealogisk ansats för att analysera tjänstemännens 
integrationssträvan [i Alby] med Albydialogen. 

En maktgenealogisk ansats är nödvändig för att kontextualisera tjänste
männens interaktion och hur de behandlar kritik, konflikter och olikheter. Makt
utövning i planeringsprocessen har också en bestämd geografisk prägel efter
som den förs i relation till ett kraftspel mellan systemvärldens rum och livs
världens platser. Den här geografiska maktprägeln kommer även till uttryck i 
tjänstemännens utifrånperspektiv kontra deras eftersträvade inifrånperspektiv. 
Kraftspelet utgör ett viktigt sammanhang som tillsammans med förhållandet 
mellan integrationssträvan och begreppsparet förankring-och-dialog berör aspek
ter som postkoloniala teoretiker har lyft fram med dekonstruktiva perspektiv.84 

Dekonstruktion är ett perspektiv som jag vill använda för att analysera 
förankring-och-dialog. När jag definierade avhandlingens syfte var jag inne på 
hur begreppsparet fungerar som betydelseförskjutning. Tjänstemännen använ
der begreppsparet när de refererar till brukare, medborgare och samhälls
företrädare. Dessa är exempel på subjekt som bär på andra betydelseför
skjutningar som jag också vill uppmärksamma. 

Inspirationen för att dekonstruera dessa betydelseförskjutningar fick jag 
från Gayatri Chakravorty Spivak. Hon använder olika betydelseförskjutningar 
för att belysa hur den utsatte är strategiskt utesluten från politiskt inflytande. 
Hon belyser att den utsatte ses av tunga handlingsteoretiker som exempelvis 
Kant, Hegel och Marx, Foucault, Deleuze och Guattari som agenten genom 

83 För tydlighetens skull vill jag än en gång påpeka att jag inte kommer att redogöra för några andra 
möten i den här publikationen. 

84 Det är också viktigt att notera att det inte ingår i studien att följa hur det civila samhället organiserar 
sin medverkan i planeringsprocessen. Fokus ligger uteslutande på hur tjänstemännen arbetar för att 
möjliggöra medborgarnas delaktighet i processen. 
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vilken förändringar ska leda till förbättringar. Men den utsatte kommer aldrig 
till tals trots strävan att göra saker till det bättre just för henne/honom.85 Spivak 
diskuterar också hur detta successivt har fått nya användningsområden från 
tiden med territoriell kolonialism, avkolonialisering till samtidens ansträng
ningar för att påbjuda demokrati och bistånd till såväl ”underutvecklade 
länder” som ”utsatta” sociala grupper. 

Spivak diskuterar hur kvinnors situation gav den brittiska makten en anled
ning att driva det koloniala projektet i Indien. Man ville bekämpa änkebrän
ningen, en tradition där änkor steg upp på bål för att bränna sig själva när 
deras män hade gått bort. I de flesta fall gjorde kvinnor det på egen hand 
eftersom änkor saknade beskyddare och någon annan man inte skulle ge kvin
nan något beskydd för att förhindra att man vanhedrade den avlidne. Utifrån 
strävan att rädda den bruna kvinnan från den brune mannens brutalitet själv
utnämnde sig britterna till företrädare för ett civilisationsprojekt där den 
brittiska kulturen ansågs överlägsen den indiska.86 För att iscensätta detta civi
lisationsprojekt fostrade den brittiska kolonialmakten en klass av indiska bunds
förvanter som utsågs att företräda de indiska eliterna. Dessa skulle fostras till 
att bli britter i smak, självuppfattning, moral och intellekt. Den här nye brune 
mannen skulle förvalta Indien åt britterna och på så sätt inleda en ny fas i detta 
koloniala projekt, präglat av avkolonisering som skulle ersätta den territoriella 
kolonialismen. Dessa bundsförvanter tillägnade sig en egen maktposition 
gentemot den indiska befolkningen som därmed varken kunde lita på de 
indiska förvaltarna eller på kolonialmaktens egna representanter. ”Indierna”, 
och i synnerhet kvinnor – vilka man hade använt som förevändning för att 
iscensätta det koloniala företaget – kunde inte föra sin egen talan. Spivak 
belyser kopplingar till dagens olika insatser för att demokratisera underut
vecklade länder med motiven att exempelvis hjälpa kvinnor i tredje världen.87 

Spivak anser att där har Indiens egen överklass återfått sin makt över 
indierna, samtidigt som den i sin tur finns underordnad såväl de brittiska som 
de internationella eliternas ekonomiska intressen. Det här förhållandet har 
möjliggjort det hon kallar för en avkoloniseringsprocess. Det innebär att över
klasserna i forna kolonier såväl i Asien som i andra kontinenter behåller sina 
maktpositioner gentemot landets befolkning, samtidigt som de blir bundsför
vanter åt de dominerande eliterna som agerar på det globala planet.  

När det gäller hur den här analysen går att tillämpa i Alby är det intressant 
att uppmärksamma riskerna med att sådana förhållanden uppstår mellan lokala 
tjänstemän och lokala eldsjälar. De förhållanden som uppstår för att imple
mentera Storstadssatsningen kan därför belysas utifrån en internkolonialistisk 
ansats. Spivak har i den riktningen berört förhållandet mellan koloniserade och 
kolonisatörer i industriländer. Hon har likställt det med förhållandet mellan 

85 Jfr Spivak 1999: 110f. 
86 Spivak 1999: 287. 
87 Spivak 1999: 296. 
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invandrade och det så kallade majoritetssamhället. Hon menar att förhållandet 
inramar en process av intern kolonialism.88 I det här förhållandet utgör 
invandrade en särskild grupp som måste uppfostras och kulturaliseras, vilket 
hindrar att invandrade tar en större plats i landets ekonomiska, kulturella och 
politiska liv, menar Spivak. Invandrade från tredje världen har via den kolo
niala förflutet utgjort en mycket stor social grupp som fortfarande har en 
mycket underordnad position i de forna kolonialmakterna. Spivak menar att 
dessa grupper utgör en fjärde värld i industriländer och exemplifierar detta 
med de rådande segregationsförhållandena i USA. Underprivilegierade grupper 
utgör mål för en intern kolonialistisk underordning liknande den som länderna 
i tredje världen utsätts för gentemot de styrande euroamerikanska eliterna i 
USA, menar Spivak.89 

Mottagningen av invandrade i Sverige har inte präglats av samma kriterier 
som i forna kolonialmakter eller i USA. Men invandrade flyttar till Sverige 
bland annat som resultat av de komplexa postkoloniala förhållanden som 
Spivak diskuterar. Jag är därför medveten om att den svenska segregationen 
avviker på många sätt från USA:s, Englands eller andra länder av historiska, 
kulturella och ekonomiska orsaker.  

Men det är värt att notera att i mångkulturella platser som Alby har en 
väsentlig andel av medborgarna politiska erfarenheter från de länder de 
kommer ifrån. Trots det ser man att medborgarnas delaktighet i den svenska 
valrörelsen, särskilt i mångkulturella platser, minskar stadigt.90 Att föra dialog 
med invånare och betrakta dessa som representanter för Albys sociala mång
fald är en intressant fråga som kräver en maktansats. Jag ska försöka belysa 
denna ansats mot bakgrund av hur tjänstemännen arbetar för att möjliggöra 
invånarnas företrädare att komma till tals i Albys utveckling.   

De demokratiska aspekterna är mycket centrala eftersom ett viktigt mål för 
storstadspolitiken exempelvis är att invandrade skall tillägna sig medborgar
delaktighet i politik, kultur och arbetsliv. Jag vill visa hur storstadspolitikens 
mål med demokrati, jämställdhet och integration genom Storstadssatsningen i 
mångkulturella platser berör huvuddragen i Spivaks kolonialteori. I god anda 
vill man göra saker bättre för invånarna, men ännu utan att säkerställa på 
vilket sätt invånarna ska komma till tals. Jag använder som sagt Spivaks ansats 
för att diskutera hur invånarna kommer till tals när tjänstemännen arbetar med 
förankring-och-dialog. Min ambition med detta perspektiv är att visa hur 
studien av betydelseförskjutningar kan hjälpa oss på två sätt. Å ena sidan kan 
ansatsen lyfta fram alternativa insikter om demokrati i det mångkulturella 

88 Spivak 1999: 172ff. 

89 Spivak 1996: 287-308. 

90 Det finns inga siffror på kommundelsnivå. Men i Botkyrka har det genomsnittliga valdeltagandet


sjunkit från 86 till 66 procent mellan 1976 och 2002. Inför 2002 års val var meningen att trenden 
skulle brytas med hjälp av Storstadssatsningen. Men jämfört med valet 1998 steg antalet som inte 
röstade ytterligare från 15.710 till 17.006. Källa SCB, valstatistik ”Kommunfullmäktigval – 
valresultat efter region, parti mm och tid”. www.scb.se . 
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Sverige. Å andra sidan kan ansatsen belysa aspekter som problematiserar de 
praktiker från kolonialsamhällen som vi tillämpar vid olika åtgärder för att 
bekämpa segregation och stödja utsatta människor. 

Retorik och intersubjektivitet 

Den retoriska ansatsen tänker jag använda genom att lyfta några insikter om 
förutsättningar för dialog i Alby. Jag ska följa hur den retoriska enigheten 
tillämpas på olika sätt. För att analysera hur ethos, logos och phátos tillämpas 
måste jag använda olika diskurstyper. Jag ska använda en utvärderande 
diskurstyp för att göra en kort utvärdering av dialogen med utgångspunkt på 
tjänstemännens planeringen av seminariet, dess genomförande och dess upp
följningar. Jag ska analysera exempel på handlingsövervägande diskurser som 
kom fram om vad som bör göras när tjänstemännen och eldsjälarna träffades. 
Jag kommer att använda en diskurs om nulägesbeskrivning eller om det 
samtida för att belysa kritik rörande trovärdighet och giltighet om min text och 
som tjänstemännen framförde till mig under ett möte där vi diskuterade 
varandras arbete under perioden. Denna diskurstyp tänker jag även använda 
för att belysa hur aktörerna tvingades trovärdiggöra eller förkasta olika förslag 
och begrepp inför varandra.   

Med hjälp av det retoriska perspektivet blir det tydligt hur dialogen tar 
plats. Eftersom det finns olika aktörer vill jag även kombinera perspektivet 
med två viktiga aspekter. Den ena handlar om att synliggöra aktörernas 
härkomst, vilket ger analysen ett vidare geografiskt perspektiv. Detta kallas för 
situerad kunskap. Den andra handlar om hur aktörer föreslår att tillämpa sina 
situerade kunskaper utifrån det som flera har kallats för kommunikativ 
rationalitet, praktisk visdom, handlingssätt, förnuft, fronesis och som jag 
benämner gott omdöme. 

Situerad kunskap 
Situerad kunskap är ett perspektiv som är kongruent med samtliga 
handlingsteoriers strävan efter dialog. Situerad kunskap är ett begrepp som 
Donna Haraway använder. Det handlar om att lyfta fram vardagsreferenser i 
en dialog. Jag utgår från en dialog mellan tjänstemän och medborgare. När jag 
använder Haraways tankar om dialog knyter jag an till hennes insikt om att det 
pedagogiska greppet för att möjliggöra dialog bör grundas på ett nytt synsätt 
på begreppet objektivitet.91 

Haraways kritiserar den vetenskapliga tron på objektivitet, nämligen att man 
kan iaktta ett forskningsobjekt från ett anonymt ingenmansland. Denna upp
fattning döljer patriarkal-kapitalistiska och etnocentriska västerländska värde
ringar. Den traditionella uppfattningen om objektivitet gör anspråk på distans 

91 Haraway 1988. 
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som garant för påstådd neutralitet. Istället föreslår Haraway en ny syn på 
objektivitet baserad på partiskhet mot den all tydligare illusionen om uni
versell kunskap. Hon menar att världen är ingen kunskapskälla som väntar på 
oss, utan ett subjekt som vi måste lära oss att samtala med genom dialog. En 
dialog där de olika parters bidrag utgår från sina situerade kunskaper.  

Haraway vill analysera dikotomin mellan objektivitet och subjektivitet. Hon 
vill i första hand diskutera hur en feministisk teori avseende begreppet 
objektivitet ska kunna klargöras. Hon ställs inför samma dilemma som alla 
andra normativa handlingsteoretiker. Å ena sidan en teori som kan förklara de 
stora sammanhangen, å andra sidan en teori som klarar att tillämpas i den 
”verkliga” världen. Hon menar att istället för en ny doktrin om feministisk 
objektivitet behövs en teori att agera inifrån världen. På den punkten är situe
rad kunskap en handlingsteori. Hon är kritisk mot den gamla uppfattningen om 
vetenskaplig objektivitet som grundar sig i det hon kallar för ”Gudsblicken”. 
Haraway efterfrågar en ny syn på objektivitet baserad på en ny moral som 
utgår från partiella perspektiv, som enlig henne är de enda som lovar objektiv 
anblick: 

Femininist objectivity is about limited location and situated 
knowledge, not about transcendence and splitting of subject and 
object. It allows us to become answerable for what we learn how to 
see.92 

På denna punkt vill Haraway problematisera det studieobjekt som många anser 
är självklart i forskning, det vill säga den utsatta och underkuvade människan. 
Hon menar att det är relevant att ta ställning i frågan varifrån man ser istället 
för att appellera till Gudsblicken från ingenstans. Man behöver inte romanti
sera den utsattas synvinkel, menar Haraway, eftersom dessa synvinklar heller 
inte är oskyldiga. Men genom att betrakta världen från ingenstans är problemet 
att Gudsblicken tvingar fram en sorts relativism för att kunna hävda sin egen 
auktoritet. Haraway menar därför att alternativet till en sådan relativism är 
partiella, lokaliserade, kritiska kunskaper. Haraway vill se en objektivitet som 
står för dekonstruktion och passionerad konstruktivism, försedda förbindelser, 
motstånd och hopp om att förändra både kunskapssystem och sättet att 
beskåda världen.93 

Situerad kunskap handlar om att positionera sig, vilket är grundläggande för 
ny kunskap. Positioneringen medför ansvar för egna handlingar. Hon menar 
att objektivitet inte bör grundas i relativism utan i lokalisering baserad på 
radikal kritik. En radikal kritik som i sin tur ska undvika skapa nya diko
tomier, utan försöka skapa genklang.94 

92 Haraway 1988:583.

93 Haraway 1988: 584-585. 

94 Haraway 1988: 588, se även Schough 2001 
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Situerad kunskap är nödvändig för att gå närmare på praktik som exkluderar 
olika sociala grupper från den lokala utvecklingen, vilket tydliggör den kolo
niala karaktären jag vill synliggöra i planeringens arbete i mångkulturella 
platser. Inom den svenska kommunikativa planeringen pågår många försök 
med metodförändringar för att anpassa planeringen till den kommunikativa 
vändningen som jag har diskuterat. Eftersom förvaltningspersonalen sällan 
själva bor på de områden som de förvaltar uppstår ett kraftspel mellan deras 
systemvärlds utifrånperspektiv kontra invånarnas livsvärlds inifrånperspektiv. 
Systemvärldens utifrånperspektiv har sin grund i den så kallade deskriptiva 
vändningen som bygger på den subjektcentrerade synen på (objektiv) kunskap. 
Den förutsätter en uppdelning mellan ett aktivt berättande subjekt och ett 
passivt beskrivet objekt. I detta fall är det aktiva subjektet förvaltaren, här 
gestaltad av tjänstemän.95 

Från ett vidare rumspolitiskt förvaltningsperspektiv kan frågan adresseras 
om sociala åtskillnader i det urbana rummet, det vill säga till social segrega
tion. Där försöker förvaltaren som inte bor på platsen styra ett socialt liv som 
medborgare upplever på platsen. De subjekt som definierar och som 
verkställer åtgärder finns uteslutande utanför den förvaltade platsen. Medan de 
objekt som upplever stigman, utestängningar och diskriminering både hemma 
och utanför blir passiva mottagare för åtgärder. Det är därför intressant att reda 
ut hur tjänstemän använder sig av situerad kunskap som redskap i kraftspelet 
mellan förvaltningarnas utifrånstyrning och medborgarnas inifrånperspektiv.   

Som redan nämnts, diskussionen rör sig kring hur planeringen praktiseras 
genom tjänstemännens användning av förankring och dialog samt kring 
medborgarnas deltagande i den lokala utvecklingen. Här ingår att analysera 
hur medborgarnas idéer tar plats i den lokala utvecklingen och hur deras 
situerade kunskaper om Alby behandlas av tjänstemännen. 

Praktiskt handlingssätt, praktisk visdom, fronesis eller just ’gott omdöme’ 
En aspekt som också är viktig att utforska när dialoger äger rum är vad som 
finns bortom det faktum att det finns olika situerade kunskaper. Från den 
synvinkeln vill jag nyansera betydelsen av olika typer av kunskap som anses 
emanera från systemvärlden och livsvärlden. Healey påpekar att inför dessa 
kunskaper vill Habermas utveckla ett demokratiskt förnuft för att bryta 
motsättningarna mellan det teoretiska förnuftet från akademiker, det instru
mentella förnuftet från professionella yrkesutövare och vanliga människors 
praktiska förnuft.96 Hur tjänstemän tillämpar sitt instrumentella förnuft hänger 
intimt samman med deras praktiska handlingssätt, visdom, eller vad 
Aristoteles kallade för fronesis. Som jag redan nämnt ovan är fronesis en dygd 

95 Perspektivet har även nyttjats i mediadebatten och har skapat en diskurs om områdena till 
allmänheten som exempelvis Arnstberg (1979, 2000), Ristilammi (1994), samt Eriksson, Molina & 
Ristilammi (2002) beskrivit. 

96 Jfr Healey 1997: 51. 
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om hur man handlar på ett bra sätt eller med gott omdöme i specifika 
situationer och brukar i vissa sammanhang även kallas praktisk kunskap, vis-
dom eller handlingssätt.97 Jag tänker visa hur denna dygd om att handla med 
gott omdöme kommer till utryck hos eldsjälar eller invånare som 
tjänstemännen möter och medvetandegöra vad deras kunskap består av.  

Fronesis är ett begrepp som har stått i spetsen för diskussionen kring 
rationalitetsbegreppet hos flera samhällsfilosofer. Begreppet har också givit 
upphov till olika tolkningar. Till exempel beskrivs det av en del som tyst 
kunskap, vilket Ramirez avfärdar som ett missförstånd.98 Mycket av 
missförståndet utgår från en syn där ett aktivt subjekt, med hjälp av sitt 
instrumentella förnuft, måste tolka vad ett passivt objekt har att säga. Eftersom 
objektet inte kan tala så som vi andra förmår men ändå ”säger” något till oss, 
så som ett ting förfogar över en tyst kunskap som måste tolkas av subjektet. På 
ett annat tolkningsplan anser Bent Flyvbjerg att fronesisbegreppet genomsyrar 
mycket av Pierre Bourdieus system av dispositioner eller habitus. På svenska 
skulle det kunna tolkas som vanor och som är så viktiga i relation till vad 
Bourdieu kallar för praktisk kunskap. Flyvbjerg anser också att fronesis har 
varit central hos uppfattningen av praktisk kunskap som Foucault, med inspira
tion från Nietzsche, använder i sina genealogiska ansatser. Richard Bernstein 
och Stephen Toulmin använder sig också av fronesisbegreppet för sin prak
tiska filosofi. Även Richard Rorty, skriver Flyvbjerg, har använt sig av 
fronesisbegreppet i sin filosofiska pragmatism.99 

När det gäller definitionen av fronesis och dess kunskapssociologiska 
spridning har jag mestadels utgått från José Luis Ramírez och Bent Flyvbjerg. 
De båda författarna har olika syften med att uppmärksamma begreppet. 
Ramirez ägnar stort utrymme åt en definition av fronesis utifrån de aristo
telesiska källorna för att nyansera samhällsplanering med ett humanveten
skapligt perspektiv.100 Flyvbjerg har ägnat fronesis mer uppmärksamhet i 
relation till hur begreppet bör användas från ett samhällsvetenskapligt per-
spektiv.101 Studierna skiljer sig i fråga om stil men pekar åt samma håll, 
nämligen att nyansera kvaliteten i vårt sätt att forska. Medan Ramirez vill 
lägga grunden till en humanvetenskaplig handlingsteori för samhällsplanering 
vill Flyvbjerg reformera den metodologiska synen hos de samhällsveten
skapliga ämnena. Dessa båda författare vill på var sitt håll med andra ord 

97 För en diskussion om begreppet fronesis se till exempel i Ramirez 1995a:14, Ramirez 1995b, 
Sandercock 1998: 59 Hillier & Rooksby 2002: 24 not 3, Flyvbjerg 2001, Stenberg 2004: 194-200. 

98 Ramirez 1995b. 
99 Bourdieu 1992: 128; Foucault 1984: 77; Rorty 1995: 94-95; Bernstein 1985: 40; Toulmin 1988: 337 

allesammans i Flyvbjerg 2001: 60. 
100 Ramirez 1995b. 
101 Flyvbjerg 2001. Jenny Stenberg (2004) gör i den riktning en tillämpning av begreppet för att 

utforska hur en inlärningsprocess kring resultatet av utvärderingarbetet i Storstadssatsningen i 
Göteborg skulle kunna komma tjänstemännen till del. 

39 



nyansera humanvetenskap och samhällsvetenskap och ger gott om exempel på 
hur detta ska kunna uppnås i exempelvis kommunal planering.102 

Från min ganska begränsade horisont har jag känt mig benägen att ta till 
mig de båda forskarnas insikter. Jag vill emellertid, utan att allt för mycket 
avvika från båda dessa samtida fronologer, tillägga några nyanser till upp
fattningen om hur fronesis kan komma till uttryck och användas för en hållbar 
lokal utveckling som tar hänsyn till invånarnas interaktion i platser och 
livsvärldar. 

I Ramirez genomgång har jag lagt märke till en återkommande aspekt. Han 
skriver exempelvis att fronesis är en ”kunskap som uppnås genom praxis och 
som inte kan beskrivas, ty det är den som själv säger och beskriver, det är den 
själv som i talet finner orden och uttrycksmedlen. Den visar sig i ord och 
gärningar. Det är således en osagd, men inte en tyst kunskap. Klokhet är inte 
arkiverad i form av satser, den är kunskap som handling”.103 Genom mitt 
arbete vill jag visa hur fronesis kommer till uttryck under mötena mellan 
tjänstemän och eldsjälar.  

När det gäller Flyvbjergs försök att nyansera fronesis genom att koppla den 
till frågor om makt har jag naturligtvis lagt märke till denna aspekt. Han 
skriver: ” In the role as phronesis, the social sciences are strongest where the 
natural sciences are weakest.”104 Den uppfattningen kan riskera att tolkas som 
om epistemologiska, tekniska och fronetiska dygder kunde skiljas åt. Det 
skulle inte vara svårt att uppfatta det så med hänsyn till de olika speciali
seringar som har delat vetenskaperna i allmänhet och arbetslivet i synnerhet. 
Men med vetskap om dessa insikter undrar jag om vi behöver tillspetsa den 
här triaden som en trikotomi. Min uppfattning är att varje människa utövar 
dessa dygder på olika sätt till vardags. Detta kräver inte ”bevis” för att 
uppmärksammas. Att det moderna funktionalistiska samhället har tvingat oss 
att specialisera oss på delar av våra dygder genom teoretiska (t.ex bli sam
hällsvetare), tekniska (t.ex bli ingenjörer-läkare) och etiska (t.ex bli huma
nister) aktiviteter behöver inte betyda att vi inte använder dessa dygder för att 
abstrahera, bygga, köra, laga mat eller för att vårdas eller interagera med 
varandra. Jag har svårt att föreställa mig en naturvetare som lever utan hänsyn 
till fronesis, eller en samhällsvetare som inte förkovrar tekniska moment i sitt 
arbete. Fronesis bör inte åberopas som en dygd som samhällsvetare förkunnar 
bättre än naturvetare. 

Jag är överens med Flyvbjerg om att samhällsvetare kan medvetandegöra 
fronesis bättre. Den här är en uppfattning som lika väl gäller för alla andra 
kunskapsintressen. För min del är detta inte någon specifik samhälls
vetenskaplig ’fördel’. Vi vet alla att det knappast råder jämlikhet mellan veten
skaperna när det gäller medeltilldelning och status i samhället i stort. Men man 

102 Haninge för Ramirez (1995c) och Aalborg för Flyvbjerg (1998a, 2001). 

103 Ramirez 1995b: 216. 

104 Flyvbjerg 2001: 61. 
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behöver inte trappa upp ”kriget” mellan vetenskaperna. Vad jag tror vi 
behöver är mer av samarbete istället för mer av konkurrens. Samtidigt kan jag 
instämma med Flyvbjerg i att det är avgörande att synliggöra de olika 
maktaspekter som finns inbäddade i mänsklig interaktion, inte minst mellan 
vetenskapsmän från olika inriktningar. 

Sammanfattningsvis har jag svårt att se fronesis som något som inte kan 
beskrivas eller som en mystisk dygd som bara samhällsvetare eller humanister 
besitter på ett tillfredsställande sätt. Jag kommer att medvetandegöra fronesis 
som ett sorts gott omdöme, som ett praktiskt handlingssätt som tjänstemän, 
eldsjälar eller invånare ger uttryck för var och en på sitt sätt men också 
tillsammans vid olika möten. Från den här undersökningens horisont vill jag 
visa att det kan handla mer om att medvetandegöra situerad kunskap och att 
uppmärksamma de maktaspekter som hindrar underrepresenterade grupper 
från att låta sitt goda omdöme komma till tals, till exempel för en bättre sam
hällsplanering. I den riktningen anser jag att fronesis kan analyseras i de 
konkreta situationer som uppstår under möten mellan tjänstemännen och 
mellan tjänstemän och eldsjälar. Under de flesta citaten kommer läsaren att 
kunna se exempel på hur aktörerna under mötena ger exempel på gott 
omdöme, fronesis eller praktiska handlingssätt. 

Genom att uppmärksamma citattekniken vill jag bidra till diskussionen om 
mötesperspektivets fronetiska dimension. Möten och dialog har varit min teknik 
för att använda de olika handlingsteoretiska perspektiven som jag uppmärk
sammar här. Jag har hela tiden upplevt att valet att återge citaten så ordagrant 
som möjligt skulle möjliggöra en djupare analys av karaktären av aktörernas 
argumentation med varandra, vilket jag utvecklar mer i nästa kapitel.   

* 

Dialog och förankring i Alby handlar om ett kraftspel mellan demokrati och 
planering eller mellan ideal och praktik. Jag vill se hur diskussionen kring 
begreppsparen som jag har berört ovan kommer till uttryck i tjänstemännens 
möten inom ramen för Albydialogen. 

För att analysera mötena i relation till förankring och dialog vill jag 
uppmärksamma begreppsparet som relevant topik genom en analys av dess 
inbördes dialektik och retorik. Med den inställningen vill jag kombinera de 
handlingsteoretiska perspektiven som jag har gått igenom: det normativa i 
strävan att driva integration, skapa harmoni och nätverk som bäddar för 
medborgarnas delaktighet. Det maktgenealogiska perspektivet för att, inom 
ramen för kraftspelet mellan planering och demokrati, synliggöra inbördes 
konflikter och hur invånarna kommer till tals i tjänstemännens arbete; och det 
retoriska för att belysa hur tjänstemännen för dialog med invånare och 
uppmärksammar deras situerade kunskaper och praktiska handlingssätt vid 
möten om Albys framtida utveckling.  
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3 Fältmetod och strategier för möten 

I början av 2001 ställde jag upp på en intervju som handlade om integration i 
allmänhet samt om mitt avhandlingsarbete. Journalisten hade fått mitt namn 
via en kommunal tjänsteman i Alby. Under den tiden arbetade jag med ett sam
verkansprojekt mellan föreningar och eldsjälar som gick ut på att, tillsammans 
med boende i Alby, definiera områdets problem och möjligheter. Vid intervjun 
förklarade jag att ”invandrade” sällan uppfattas som de lokala medborgare de i 
själva verket är. Personer med permanent uppehållstillstånd har samma skyldig
heter som medborgare, men har bara rätt att rösta i kommun- och lands
tingsvalen tidigast tre år efter de blivit folkbokförda i kommunen. Att fokusera 
sådana medborgarskapsfrågor skulle kunna förbättra människors deltagande i 
viktiga beslut och få människor att engagera sig i den lokala utvecklingen. 
Min uppfattning var då att integrationen skulle påskyndas genom att män
niskor utvecklade en starkare platsförankring. Intervjun ledde till en artikel 
som publicerades i lokaltidningen Mitt i Botkyrka-Salem. Men journalisten 
gjorde en egen tolkning av mitt resonemang och artikeln rubricerades ”Det 
finns inga invandrare i Alby”. Rubriken var satt inom citationstecken, vilket 
förmedlar ett avståndstagande gentemot den gällande uppfattningen om Alby 
som ett invandrartätt område. Reportern redovisade inte mitt resonemang om 
skillnaden mellan att ses som invandrad och som medborgare. Även om jour
nalistens tolkning av budskapet inte motsvarade mina tankar så var det hon 
som förde min talan i en tidning som delas ut gratis till alla hushåll i kom
munerna Botkyrka och Salem. Till råga på allt fick jag ett protestbrev från en 
av läsarna som hävdade att visst finns det massor av invandrare i Alby och i 
norra Botkyrka. 

Artikeln gav mig, trots allt, möjlighet att komma in i tjänstemännens arbete 
i Fittja och Alby. Tjänstemän från Fittjasatsningen arbetade med en mobili
seringskampanj och ringde mig efter att ha läst artikeln. Jag hade följt möten 
när föreningsrådet bildades där ett år tidigare. Jag tog tillfället i akt och frågade 
om det skulle gå bra att komma på deras möten med medborgarna och jag blev 
välkomnad. Innan den nyss nämna intervjun hade jag blivit erbjuden att hålla 
en föreläsning på biblioteket i Alby om samma ämne inom ramen för ett annat 
samverkansprojekt, också det finansierat med statliga pengar för att skapa ett 
rum för samtal i Alby. Jag hoppades att artikeln skulle fungera som något 
slags steg i dialogen med lokalsamhället. Artikeln bidrog inte till att dra en 
större publik än den som annars brukar komma till bibliotekets föreläsningar. 
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Bland åhörarna fanns två tjänstemän från kommunens Områdesgrupp för 
Alby. Under pausen erbjöd de mig att komma till deras nästa samverkansmöte 
i Dialoggruppen, en mindre grupp i Områdesgruppen som jag beskriver 
längre fram och som arbetar för att försöka involvera medborgarna i den 
lokala utvecklingen. Gruppens uppgift var att tänka ut hur tjänstemän skulle 
arbeta med lokala planer för Alby. Tjänstemännens förhoppning med att bjuda 
in mig var att jag skulle bistå Dialoggruppen med perspektiv från mitt avhand
lingsarbete. Jag var tveksam till att bistå dem med nya perspektiv innan jag 
visste mer om hur de arbetade. Men jag bestämde mig för att delta i mötena 
utifrån en forskningsuppgift och tydliggjorde detta redan då för tjänstemännen, 
som ansåg att det var helt okej. Jag markerade särskilt att min närvaro skulle 
ha till syfte att bilda mig en uppfattning om hur tjänstemännen själva resonerar 
och organiserar samverkan med den mångkulturella befolkningen.  

Möten i Alby, Fittja, Göteborg och Malmö 

Det här var min väg in i det forskningsfält som denna studie handlar om. Innan 
jag fortsätter med Dialoggruppen, till vilken jag har koncentrerat mina obser
vationer, vill jag precisera undersökningens räckvidd i både tid och rum. Jag 
genomförde observationerna från mars 2000 till oktober 2003. Dessa observa
tioner ägde rum i Botkyrka, Göteborg och Malmö. Stationerna i Botkyrka var 
Alby och Fittja, i Göteborg Hjällbo, Angered och Bergsjön, och i Malmö 
Rosengård och Möllevången. Observationerna i Alby och Fittja genomfördes 
under en längre tidsperiod, vilket gav mig möjlighet att fördjupa mig i särskilda 
teman. Observationerna i Göteborg och Malmö blev mer koncentrerade under 
en kort tid våren 2001. Dessa var viktiga för att bekräfta förekomsten av 
möten som form för planeringsarbete och för allmän samhällsmobilisering i 
det lokala samhället. Jag kom till mötena i Göteborg och Malmö efter att ha 
sett kallelserna på lokala anslagstavlor när jag var i områdena.  

Mötena varade i allmänhet en till två timmar i genomsnitt och ägde rum 
oftast från mellan klockan 17 och 18 till mellan 19 och 21. Fram till våren 
2004 deltog jag i över 40 olika sådana möten. För mig tar det ungefär tio 
timmar att transkribera en timmes ljudinspelning till text. Den tiden kan bli 
ännu längre när det gäller öppna möten med olika aktörer i ett stort rum där 
det kanske ekar, där människor ofta avbryter varandra och där olika ljud och 
toner kan försämra ljudkvaliteten. Hela det inspelade materialet bestod av 
drygt 160 timmar. Utöver de ljudinspelade dialogerna har jag sex block med 
minnesanteckningar. Allt detta utgör grundmaterialet för mitt forsknings
projekt. För att bearbeta materialet har jag upprättat ett särskilt arkiv bestående 
av ljudinspelningar, minnesanteckningar, protokoll och transkriberingar. 
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Möten 1999-2003 
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Diagram 3.1. Möten över tid och rum under avhandlingens tid. 

Av alla möten jag bevistat har 18 ägt rum i Alby, 14 i Fittja, 7 i Göteborg och 
5 i Malmö. Mötena i Alby och Fittja sträcker sig under hela undersöknings
perioden – se diagram 3.1. I mötena som jag tog del av i Fittja, Göteborg och 
Malmö träffades tjänstemän och medborgare. I Alby deltog jag även i möten 
där tjänstemän träffades sinsemellan för att förbereda och följa upp olika 
aktiviteter och åtgärder med medborgare.  

Mötena fångade i största allmänhet speciella episoder av lokalsamhällets liv 
och aktuella frågor under den tid när Storstadssatsningen var pågående. De 
berörde därför olika teman, som: förhållanden mellan hyresgäster och bostads
företag i områdena, bostadsbolagens förnyelseåtgärder och roll för lokalsam
hällets utveckling, hur kan man arbeta för integration och mot trångboddhet, 
olika insatser för att främja kvinnors och ungdomars delaktighet i den lokala 
utvecklingen samt arbete med lokala föreningsråd. De flesta mötena var samman
kallade av lokala tjänstemän. Syftet var oftast att samråda med befolkningen i 
frågor om lokala utvecklingsavtal. Mellan 20 och 100 personer kom till dessa 
möten. Under mötena kunde jag bilda mig en uppfattning om hur medborgarna 
yttrade sig om förvaltningarnas arbete i undersökningsområdena.  

Dialoggruppen och eldsjälsseminariet  

Jag hade bott i Alby under några år och förvärvat erfarenhet och kunskaper om 
det lokala livet. Jag kände Fittja som ett område där jag hade bekanta, 
tillbringade en del av min fritid och där jag även gick för att handla och 
studera. Karaktären av mötena i Alby och Fittja skiljde sig. Mina möten i 
Fittja var mellan tjänstemän och invånarna. Jag följde där inte upp de 
förberedande mötena mellan tjänstemännen i förvaltningen. Denna möjlighet 
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fick jag i Alby. Det innebär att jag har kunnat närvara på olika möten mellan 
tjänstemän och medborgare i samtliga områden, medan jag i Alby dessutom 
haft möjlighet att gå på möten under tjänstemännens arbetstid, då tjänste
männen planerade och följde upp exempelvis möten med medborgarna. Av 
den anledningen är observationerna i Alby mycket mer kompletta. Tillsam
mans med mina boendeerfarenheter gör observationerna att mitt material från 
Alby är unikt och mycket fylligare än från Fittja, Göteborg och Malmö.  

Jag fick möjlighet att följa tjänstemäns och lokala föreningars arbete med 
olika åtgärder och viktiga projekt. Dessa åtgärder och projekt utgjorde i sin tur 
viktiga teman. Det handlar om exempelvis tillblivelsen av ett monument, träff
punkter för ungdomar och kvinnor, lokaltidningar, ett kulturhus, husvärds
kontoren, renoveringar i bostadsbeståndet, förändringar i skolorna, lokala 
hemsidor, utvecklingen av föreningsrådet, samt ett eldsjälsseminarium.105 Jag 
bestämde mig för att lyfta fram eldsjälsseminariet bland dessa teman för att 
diskutera de handlingsteorier som jag har introducerat.  

Eldsjälsseminariet var en idé som växte fram inom Dialoggruppen. Idén 
passade in i ett tema som tjänstemännen i allmänhet ägnade stor uppmärk
samhet i alla städer. Temat handlade om hur man kunde möta medborgare och 
möjliggöra deras delaktighet i planeringsprocessen. Med hjälp av eldsjäls
seminariet fick jag möjlighet att komma närmare in på hur tjänstemännen 
resonerade kring denna fråga i Alby. Tjänstemännen ägnade lång tid att för
bereda seminariet och jag kunde fånga olika episoder under de olika stadierna 
i deras planeringsarbete. Jag kunde följa arbetet med eldsjälsseminariet genom 
stadier som idé, planering, genomförande och uppföljning. Det innebär inte att 
eldsjälsseminariet utgör ett mått på omfattningen av tjänstemännens arbete, 
eller att seminariet är representativt för hela deras arbete. Aktiviteten är unik 
och bara ett exempel bland många som jag var med om. Jag använder 
exemplet för att lyfta fram några insikter om hur tjänstemännen arbetade med 
förankring och dialog när de planerade, träffade och utvärderade möten med 
medborgare.  

Jag vill särskilt betona att även om jag lyfter fram ett exempel bestående av 
flera episoder gör jag det mot bakgrund av observationer under fyra år både i 
Alby och på andra platser i Botkyrka, Göteborg och Malmö. Genom 
observationerna har jag förvärvat min förståelse om storstadsarbete i 
mångkulturella platser. 

Av 40 möten som jag deltog i som observatör i tre städer, däribland de 18 
mötena inom såväl Områdesgruppen som Dialoggruppen i Alby mellan 
februari 2000 och november 2003, har jag valt tio möten genomförda mellan 
februari 2000 och januari 2002. Det var inte alla möten som tjänstemännen 
hade under perioden. Men under de här tio mötena har tjänstemännen mött 

105 Ett eldsjälseminarium är ett möte där tjänstemän bjuder in lokala föreningsledare, aktivister och 
nyckelpersoner i lokalsamhället till samtal om frågor som man finner angelägna för ortens 
utveckling. 
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varandra för att förutom andra frågor behandla frågan om eldsjälsseminariet. 
Jag kommer att ägna fem kapitel åt att analysera hur tjänstemännen i 
Dialoggruppen arbetade med eldsjälsseminariet. I kapitlen ska jag belysa hur 
idén kring seminariet kom till, seminariets planering, dess genomförande och 
uppföljningar.  

Materialbearbetning 

Det som började med förfrågningar om att komma till olika möten i Fittja och 
Alby växte till ett möteskoncept utifrån vilket jag samlade in ett betydelsefullt 
grundmaterial för analys. Nästa etapp i processen var att bearbeta materialet. 
Inför bearbetningen gjorde jag sammanställningar av fältanteckningar från 
observationerna och transkriberade dialogerna från mötena.106 Efter material
bearbetningen följde arbete med kodning där jag skapade relationer mellan allt 
material som jag samlade. När materialet hade kodats fortsatte jag med tolk
ningen av materialet. Tolkningen har skapat förutsättningar att sammanställa 
materialet i olika publikationer och presentationer i enlighet med universi
tetens tredje uppgift om samverkan med samhället.107 

I det som följer beskriver jag lite mer utförligt det sammanhang i vilket 
forskningens idéram mognade, såsom valet av möten som insamlingsmetod, 
etiska aspekter inför insamling och bearbetning av materialet, samt 
sammanställningen av studien. 

Forskningsidéns upprinnelse 

Min forskningsidé fick sin upprinnelse i projektet Segregation och planering 
som initierades på kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet 
vid slutet av 1990-talet. Projektet finansierades med anslag från svenska Bygg
forskningsrådet och dess programanslag ”Staden som livsmiljö”. Tanken med 
forskningsprogrammet var att stimulera uppbyggnaden av forskningsmiljöer i 
Stockholm, Göteborg och Örebro. Drygt 70 forskare skulle behandla frågor 
om segregationens konsekvenser, stadens rumsliga funktioner samt stadens 
olika urbana regimer. Programmet avslutades som planerat 2003; för 
Stockholms del resulterade det i drygt 20 rapporter och vetenskapliga artiklar 
från 1997 till 2003. 

Forskningsgruppens urval 

Stockholmsgruppen, som hade sitt säte på kulturgeografiska institutionen, var 
tvärvetenskaplig och arbetade utifrån kvalitativa vetenskapliga metoder. 

106 Jag har bearbetat materialet utifrån Limb & Dwyer (2001) samt Widerberg (2002). 
107 Se till exempel Velasquez 1999, 2001a, 2001b, 2001c, 2002, 2003, 2005a, 2005b.  
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Huvudtemat i Stockholm var segregation och planering. När projektet star
tades bestämde sig forskargruppen att hålla sig till tre undersökningsområden i 
Sollentuna kommun, Stockholms stad och Botkyrka kommun. Sollentuna kom 
att diskuteras först i samband med en diskussion i pressen om segregationen i 
servicehuset på Malmvägen i Tureberg. Huset byggdes som del av miljon
programmet. När larmrapporter kom om den specifika segregationsproblema
tiken där växte det fram en konsensus bland forskarna kring en gemensam 
studie om vardagslivet i huset. Studien skulle avspegla arkitektoniska, kultur
geografiska, sociologiska, etnologiska och miljöpsykologiska perspektiv, 
vilket var de ämnestillhörigheter som forskargruppens medlemmar hade. 
Bostadsområdet Rågsved i Stockholm kom även det att diskuteras med utgångs
punkt i dagspressens skildringar. Under den tiden hade det växt fram ett intresse 
att följa utvecklingen i Rågsved som byggdes under folkhemsepoken, vilket 
gav möjlighet till analys av andra bebyggelseaspekter. Rågsved hade blivit 
hårt utsatt i pressen och det fanns önskemål att ta fasta på hur platskänslan 
upplevdes av invånarna. Man ville fånga nya platsperspektiv i relation till den 
dåvarande diskussionen om segregation i planeringsprocessen genom den så 
kallade Ytterstadssatsningen. När det gäller norra Botkyrkas Alby var platsen 
också ett återkommande objekt bland journalister. Men på kulturgeografiska 
institutionen ville man istället uppmärksamma hur segregationen upplevdes 
från invånarnas perspektiv. I den riktning har Alby varit ett område till vilket 
institutionen har knutit studenternas laborationer i samband med uppsatser för 
examination på grundutbildningen inom såväl kulturgeografi som på samhälls
planerarlinjen. 

Med de tre forskningslokalerna i åtanke hade forskargruppen ambitionen att 
skapa en direkt relation med de tjänstemän som arbetade med områdena på 
lokal nivå. Forskargruppen ringade in en referensgrupp av chefer från områdena, 
vilken kallades BOSS-gruppen. Meningen var att inledningsvis skapa ett boll-
plank där gruppen kunde diskutera projektens olika perspektiv och frågeställ
ningar. Cheferna kunde bidra genom sitt arbete med områdena. Forskar
gruppen hade via projektledaren Karl-Olov Arnstberg också ett mycket nära 
vetenskapligt samarbete med SVANARNA, en forskargrupp vid Södertörns 
högskola som finansierades med anslag från Östersjöstiftelsen. Deras uppdrag 
gick ut på att studera förortslivet i olika Östersjöländer. Under 1997–2000 
arbetade jag som forskningsassistent åt gruppen, vilket gav mig möjlighet att 
bekanta mig med hur ett stort forskningsprojekt arbetade innan jag blev 
antagen som doktorand.  

Forskargruppen från vår institution brukade rapportera delar av sina preli
minära resultat genom konferensbidrag till NSBB, Nordiskt seminarium om 
bostads- och urbanforskning. Dessa ägde rum varje år och brukade arrangeras 
med stöd av de nordiska ländernas byggforskningsråd. Avsikten med konfe
renserna var att främja kontakterna bland nordiska urbanforskare. Inför 1998 
års konferens fick jag tillfälle att presentera ett utkast till en av mina publika
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tioner,108 och inför 1999 års konferens fick jag presentera ett utkast till min 
forskningsplan för att bli antagen till forskarutbildning. Med deltagande i alla 
dessa konferenser fick jag dessutom möjlighet att föra fram resultat av mina 
kandidatuppsatser i kulturgeografi och etnologi, vilket hjälpte mig att fördjupa 
mitt tänkta avhandlingsämne. 

Vardagslivsreferenser och situerad kunskap 

Idén till avhandlingsämnet växte ur en växelverkan mellan denna forsknings
miljö och min egen tillvaro som boende i Alby. Under hela denna period hade 
jag bott i Alby, av samma anledningar som gäller för nyinflyttade till både 
Sverige och Stockholmsregionen. Jag kom till Sverige som flykting från 
Colombia och var först bosatt i Skåne. År 1990 fick vi förstahandskontrakt på 
Ekebrogatan i Åstorp där jag och min familj inledde vår bostadskarriär. Vi 
fortsatte bostadskarriären som hyresgäster i Fredriksdal (Helsingborg) och där
efter Orminge (Nacka). 1996 flyttade vi till Bredäng (Stockholm) och 1997 till 
Alby (Botkyrka). Vårt familjeliv har präglats av erfarenheter från dessa 
ställen. Erfarenheterna av arbetslöshet, exiltillvaro, relationer med skola och 
offentlig service, de kommunala bostadsbolagen samt diskriminering har inte 
varit så annorlunda dem för andra invandrade förortsbor. Skillnaden är att jag 
nu skriver om det inom ramen för ett avhandlingsprojekt, vilket är inte bara en 
skillnad utan en ovanlighet.  

När jag flyttade till Alby kom jag i kontakt med dagspressens skildringar 
om Alby. Dessa var i vissa fall sanna, men i de flesta fall främmande för mig 
och bortsåg från de vardagliga nyanser som det innebär att bo i en plats som 
Alby. Bebyggelsens goda kvaliteter och de stimulerande utemiljöerna redu
cerades till ”betongen”. Gästfriheten hos invånarna skildrades med en ganska 
döv och trist, rentav monotonisk och fantasilös ton i dagspressen. Både 
arkitekturen och invandrade människor har stått i fokus för negativa 
beskrivningar och inramar vad jag diskuterar som perspektiv utifrån. Dessa 
beskrivningar lyfte sällan fram de sociala förutsättningarna, eller hur 
kommunala tjänstemän arbetar med dessa i sitt arbete. 

Min bostadskarriär hjälpte mig att skapa referenser med avseende på livet i 
”förorter”. Med utgångspunkt i egna vardagsreferenser att leva i liknande 
bostadsmiljöer kunde jag se livet på en plats som Alby på ett annorlunda sätt. 
Medan mina kolleger gjorde sporadiska besök till forskningslokalerna bodde 
jag i Alby. Av den anledningen blev jag nyfiken på hur tjänstemännen arbetar 
för att tillägna sig sitt perspektiv på invånarna. Det vill säga: hur de fångar ett 
inifrånperspektiv i arbetet. Meningen med min nyfikenhet hade två inrikt
ningar kongruenta med avhandlingens syfte. Den ena var att diskutera hur 
sociala förvaltningar resonerar för att lägga upp sitt arbete i ett mångkulturellt 
samhälle som Alby. Den andra var att lyfta fram insikter om tjänstemanna

108 Velásquez 1999. 
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arbetets relation till den demokratiska utvecklingen och till lokalsamhällets 
integration. 

Det har inte varit lätt att diskutera tjänstemännens strävan efter ett 
perspektiv från invånarna bland forskare och tjänstemän. Fram tills jag 
påbörjade mina forskarstudier och ända fram tills jag avverkade två av de fyra 
åren av min utbildning var det ganska oklart hur jag skulle finna ingångar för 
att studera tjänstemännens inifrånperspektiv i min forskning. Jag upplevde en 
viss press från forskarsamhällets vardagsreferenser som ligger till grund för 
vad Angela Collins har diskuterat i USA som kunskapsvalideringsprocess. 
Med det menar Collins, en afroamerikansk kvinna, sin upplevelse av att det 
saknades gemensamma sociala referenser mellan henne och hennes kolleger 
på universitetet för att diskutera vardagen hos afroamerikanska kvinnor. Till 
skillnad från sina kolleger bodde hon i ett segregerat bostadsområde där 
befolkningen huvudsakligen utgjordes av afroamerikaner. Det var dessutom 
svårt för henne att acceptera mycket av det som utgjorde gemensamma drag i 
hennes vardag gentemot tillvaron och bakgrunden hos sina euroamerikanska 
kolleger. Hon hade erfarenheter och situerade kunskaper som avvek från 
majoriteten av forskarsamhällets gällande referensramar för diskussionen om 
afroamerikanska kvinnors liv inom den tidens feminism. Hennes väg ut från 
detta, som hon ansåg vara en sorts förtryckande normalisering, var att vända 
sig till en alternativ vardagsreferens eller en alternativ kunskapsvaliderings
arena där hon kunde få gehör för sina egna erfarenheter. Den arenan fann hon 
bland andra afroamerikanska kvinnor i kyrksamfunden i hennes eget samhälle. 
Där kunde hon till slut diskutera de feministiska frågorna på ett sätt som tog 
hänsyn till den sociala situation som afroamerikanska kvinnor befann sig i. 
Mot bakgrund av den amerikanska segregationen kallar hon det för en 
vardagsreferens baserad på ett afrocentriskt perspektiv.  

Även jag har stött på ungefär det dilemma som Collins berör, och har 
försökt diskutera mina vardagsreferenser eller situerade kunskaper från Alby 
med den del av forskarsamhället som jag fick tillgång till i min undersökning. 
Många forskare utgår från det egna bostadsområdet för att forska om platser 
som Alby. Syftet är att därifrån föra diskussionen om delaktighetens dimen
sioner och förväntningar samt att jämföra den egna boplatsen med kvaliteter 
som finns i Storstadssatsningens målområden. Forskare tar ofta den egna 
boplatsen som norm. Ett problem är att det egna bostadsområdet sällan är 
utförligt redovisat som ett vetenskapligt objekt. Det är därför förenat med 
svårigheter att reda ut huruvida egna grannar drabbas av samma typ av 
förutsättningar för delaktighet som gäller i mångkulturella stadsdelar. Det egna 
bostadsområdet idealiseras utifrån forskarens förutsättningslösa upplevelse av 
den. De flesta forskare analyserar platserna från ett rumsperspektiv där man 
försöker synliggöra de strukturella hinder under vilka alla platser i landet 

109 Collins 1990. 
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inordnas.110 Risken är att man försummar väsentliga skillnader mellan platser 
och att man idealiserar både den egna och den utforskade platsen. Mot 
bakgrund av dessa aspekter ser jag att det finns ett underskattat värde av 
boplatsen som vardagsreferens i integrations- och segregationsdebatten.  

Avvikande vardagslivsreferenser är inte ett problem som jag mötte bara i 
kontakten med andra forskare. Dessa stötte jag på även hos tjänstemän. I de 
allra flesta fall har tjänstemän liknande avvikande vardagsreferenser som 
Collins visade bland forskare. Tjänstemännens uppfattningar om de egna 
boplatserna påverkar naturligtvis deras arbete i Alby. Både forskarnas och 
tjänstemännens vardagslivsreferenser vilar på ungefär liknande premisser, det 
vill säga att båda kategorierna pendlar till Alby och förhåller sig till platsen 
från en yrkesroll under sin arbetsdag. Mina avvikande vardagslivsreferenser 
gentemot de flesta tjänstemän som arbetar i Alby försvårade mina förut
sättningar att upprätthålla min forskarroll. Tjänstemännen har velat se mig 
som boende, trots att jag har förklarat för dem att jag ser situationen med 
utgångspunkt från min forskarroll. Denna situation blev tydligare när 
tjänstemännen diskuterade eldsjälarna och räknar mig bland dessa. Den här 
situationen kvarstod ända tills jag diskuterade utkastet till en preliminär 
rapport med dem. Vad jag vill säga är att jag har mött en konflikt mellan mina 
vardagslivsreferenser som boende och forskare gentemot både forskare och 
tjänstemän när vi mot bakgrund av olika situerade kunskaper försökte förstå 
och tolka förhållandena i Alby. 

Möte som metod 

När det gäller metoden för materialinsamling består den som nämnts ovan av 
deltagande observation bland lokala tjänstemän. Metodvalet har till syfte att 
synliggöra hur tjänstemännen förhåller sig till platsen, delaktighetsprocedurer, 
möten och dialog med medborgarna. Valet att föra deltagande observationer 
har flera anledningar som jag vill tydliggöra. 

Jag har velat att läsaren skall ha betydelsen av observationerna ur ett mötes- 
och platsperspektiv i åtanke. Perspektiven har haft en mycket central betydelse 
i mitt avhandlingsarbete. Jag har ovan nämnt att när jag var på fältarbete 
befann jag mig på möten. Mötesperspektiv i insamlingsmetoden har varit av
görande för att kunna observera hur invånare tar plats i den lokala utveckling 
som tjänstemännen planerar. Mötet spelar här en fundamental roll för att fånga 
betydande inslag av gemenskap i en mångkulturell plats som Alby. Att 
bestämma sig för att möta medborgarna är i sig ett politiskt val såväl för 
tjänstemän som för forskare. I mötena kan alla få uppfattning om gemen
samma upplevelser, potentialer och behov. Mötet är en politisk arena där 

110 Se exempelvis Lahti-Edmark 2002, integrationsverket 2002, Hosseini 2002, Bodström 2003. 
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medborgare, tjänstemän, forskare och politiker kan konfrontera olika 
handlingar gentemot varandra.  

När det gäller strategier för att genomföra möten kommer en stor del av 
materialet att ta upp tjänstemännens egna avvägningar. Jag kommer härnäst att 
presentera mina egna strategier för att komma till möten, mina etiska 
ställningstaganden och min sammanställningsteknik. 

Strategier för möten 

Susan Smith förklarar att kvalitativa metoder vill ta fasta på vardagslivets 
betingelser.111 Metoden strävar efter alternativ till den vedertagna kunskaps
synen genom att lyfta fram perspektiv och kunskaper från de exkluderade 
grupperna. Metoden verkar för förståelse grundad i erfarenheter av ett brett spekt
rum av exkluderade och marginaliserade grupper. Hon tillägger att det inte är 
överraskande att kvalitativ forskning har blivit associerad med utvecklingen av 
feminism, anti-rasism, och postkoloniala kunskapsströmningar.   

Smith skriver vidare att kvalitativa metoder inte bara handlar om att möjlig
göra att andra människors röster blir hörda. Metoderna är mera strategier för 
möten – till exempel genom intervjuer och deltagande observationer. Det inne
bär i längden att forskaren blir del i andra människors liv. Denna situation, 
menar Smith, ställer forskaren inför såväl ett etiskt dilemma som en politisk 
möjlighet.112 De etiska dilemmorna innebär att forskaren blir en medskapare av 
berättelser om en värld öppen för olika tolkningar. Förmågan att reflektera har 
av den anledningen en central del i forskningsprocessen. Forskaren bör reflek
tera över sin egen roll för att tolka andra människors verklighetstolkningar.  

När det gäller de politiska möjligheterna menar Smith två saker. Dels att 
forskare har ett speciellt ansvar för att mångfaldiga de kommunikativa resurser 
som vanliga människors har till sitt förfogande, dels att klargöra att kritisk 
samhällsvetenskap, oavsett om den är kvalitativt eller kvantitativt inriktad, 
handlar om att avgränsa forskning och lyfta fram frågor som är tillgängliga för 
alla dem som gör en skillnad. 113 Med andra ord menar Smith att forskaren 
måste ta ställning för att lyfta fram de underrepresenterade gruppernas 
perspektiv i sitt forskningsarbete. 

Jag har försökt leva upp till Smiths uppmaning med mitt val av möten som 
insamlingsmetod. Eftersom möte är min metodstrategi har diskussionen kring 
dess genomförande förstärkt mitt intresse för några etiska aspekter. I det som 
följer vill jag ge en närmare redovisning av hur jag arbetade med de 
forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning rörande informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. 

111 Smith 2001: 25ff. 
112 Smith 2001: 26. 
113 Smith 2001: 27. 
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Informations- och samtyckeskravet  

Att samla materialet har inte varit oproblematiskt. Under en period före själva 
undersökningen hade jag gått till olika möten och börjat göra mina observa
tioner utan att be om samtycke för det. Det var offentliga möten och jag upp
fattade att jag kunde komma utan att introducera mig och presentera syftet 
med min närvaro. Men ganska snart mötte jag tämligen upprörda känslor hos 
människor som organiserade mötena samt hos enstaka mötesdeltagare. De 
reagerade på att jag inte hade informerat dem om att jag just spelade in deras 
samtal och förde detaljerade anteckningar. När jag råkade ut för dessa problem 
insåg jag behovet att informera mötesdeltagarna innan jag ens sätter mig och 
lyssnar, så att mötesdeltagarna var medvetna om karaktären av min närvaro. 
När det gäller denna studie har jag varje gång introducerat mitt projekt, syfte, 
tidsram och delat ut presentationsblad om mitt projekt med samma innehåll 
som finns på min personliga hemsida på institutionens webbplats. Jag kan till
lägga att vid varje möte som jag varit med har projektledarna och tjänstemän 
gett sitt samtycke till att jag genomfört mina observationer.  

Också i relation till informationskravet har jag sedan presenterat prelimi
nära resultat av min undersökning i Alby, genom konferensbidrag inför studiens 
slutfas. Detta har ägt rum med tjänstemännen i Dialoggruppen i Alby (2002-
01-29), med Områdesgruppen i Fittja (2003-05-15) och med tjänstemän i 
kommunens Demokrati- och integrationsberedning (2003-06-13). Diskus
sionen med Dialoggruppen har varit vägledande och jag redovisar det i stora 
drag som ett avsnitt i kapitel tio. 

Konfidentialitets- och nyttjandekravet  

Peter Jackson påpekar att samtyckeskravet i dess olika former har blivit 
mycket uppmärksammat under senare år.114 Anledningen är att materialet så 
småningom deponeras för arkivering och blir tillgängligt för offentlig gransk
ning. I Sverige sköts detta av Samhällsvetenskaplig datatjänst, som har sitt 
säte vid Göteborgs universitet. Materialet kan börja arkiveras först fem år efter 
avslutat forskningsprojekt. Detta medför visa avvägningar, exempelvis när 
invånare yttrar sig ”negativt” om personer, myndigheter och företag. Mötena 
där jag förde mina observationer var offentliga. De ställer också krav på kon
fidentialitet eller på nyttjandekrav vilka jag har vägt mot strävan efter insyn 
över den lokala utvecklingen i Alby. För att kunna synliggöra kraftspelet 
mellan förvaltningar och individer har det varit väsentligt att de empiriska 
exemplen belyser fall som härstammar från konkreta händelser. I den här under
sökningen är fokus lagd på de lokala tjänstemännens praktiker utifrån deras 
arbetsuppgifter. Av den anledningen är de omnämnda här med utgångspunkt 
från de befattningar som de har att förvalta på samhällets vägnar. De benämns 

114 Jackson 2001: 203. 
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här områdeschefen, områdesutvecklaren, demokratiutvecklaren, bostads
förvaltaren, föreningshandläggaren etc. Jag anser att det blir mycket lämp
ligare så än med påhittade namn för att föra en pedagogisk diskussion om 
praktikerna och de svårigheter som tjänstemännen möter till vardags i arbetet. 

Nu är frågan om det är prov på gott omdöme att utnyttja Alby som 
referenssamhälle. Tjänstemännens ställs inför många problematiska aspekter. 
Mitt syfte har varit att problematisera dessa aspekter utifrån de konkreta 
förutsättningar som har präglat deras arbete. Det har inte varit mitt mål att 
bevisa skuld eller avslöja skevheter för avslöjandets skull. Jag är medveten om 
att några aspekter kan vara mycket känsliga och jag har försökt föra en 
diskussion om dessa på de bästa sätt som har stått till buds. Med hjälp av 
konkreta exempel är mitt syfte att lyfta fram det fronetiska perspektivet i mina 
egna handlingar och i mitt eget arbete.    

Sammanställning av dialogerna och resultaten 

Jag har velat se mitt arbete som kongruent med ett dialogperspektiv som 
bygger på platsidentitet framförd i kollektiva möten. Av den anledningen har 
jag sammanställt avhandlingen med utgångspunkt från ett antal öppna möten 
som jag har varit med om kring platsprocessen i Alby. En förutsättning för att 
läsaren blir delaktig i denna dialog är att hon eller han har en chans till samma 
referenser för att förstå den dialog som är studiens ämne. Jag är medveten om 
att dialogerna trots allt störs av proceduren för att framställa materialet. Därför 
har jag strävat efter att i möjligaste mån skriva studien enbart i jag-form. På 
visa ställen använder jag vi-form. Då har jag som syfte att vända mig till den 
föreställda publik som läsekretsen utgör. 

I det avseendet menar Flyvbjerg att vi förenklar verklighetens komplexitet 
genom att representera den som välordnad med hjälp av språkets 
konventioner.115 Med denna skillnad vill han flytta tyngdpunkten från teori och 
diskurs till praktik och till vad folk gör. Han skriver att hans egen studie om 
Aalborg är ett fall som inte beskrivs i termer av koder utan i termer av händel
ser. Här kan läsaren möjligen reagera på att jag använder just det talade språket, 
vad folk säger, och inte vad de ”gör”. Som jag har framfört i den teoretiska 
diskussionen utgår Habermas från att språk är avgörande för att bland annat 
kommunicera hur ett arbete ska utföras. Ramirez skriver att det är omöjligt att 
inte se tal som en handling.116 Att tala är en handling och vad tjänstemännen 
gör är att handla genom att föra tal om hur man skall driva den lokala utveck
lingen och hur man skall möta andra planerare, politiker och medborgare. 

Jag vill lyfta fram insikter som problematiserar planeringens betydelse för 
den demokratiska utvecklingen och samhällets integration på den lokala nivån. 
Jag strävar efter att presentera processen i min undersökning så att läsaren ska 

115 Flyvbjerg 1998: 8. 
116 Ramirez 1995. 
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kunna dra egna slutsatser med hjälp av det förhållandevis detaljrika materialet. 
Framställningen vilar dels på ambitionen att belysa händelser som jag kommit 
i kontakt med, dels på ambitionen att presentera min diskussion med tjänste
männen.  

Att analysera praktiker på nära håll är ett svårt val och att presentera resultat 
som lyfter upp problematiska aspekter har varit ett stort dilemma för mig. Det 
vetenskapliga arbetet handlar om att få insikter som man inte kunde föreställa 
sig tidigare. Vad gör man med problematiska resultat som ingen önskar sig? 
Motstånd mot problematiska resultat utgör vad Foucault beskriver som uttryck 
för rådande diskurser. Det handlar om tankestrukturer som med Svante Nordins 
ord ”representerar en grammatik för vad det är möjligt att tänka vid en viss 
tidpunkt, vilka frågor som kan ställas och vilka som inte kan ställas, vilka 
modeller för återgivande av verkligheten som kan användas och vilka som inte 
kan det”.117 

Jag har upplevt som ganska lärorikt att öva mitt eget goda omdöme för att 
föra ett kritiskt perspektiv. När jag presenterade mina första preliminära 
resultat för de tjänstemän jag studerade framkom önskemål om att nyansera 
beskrivningen av deras arbete i fler sammanhang än vad jag redovisade då. Jag 
citerade hur tjänstemännens resonerade med varandra ganska sparsamt och 
tjänstemännen tyckte att citattekniken innebar att jag lyfte saker ur sitt 
sammanhang. Just den diskussionen återger jag i kapitel tio. Resultatet då var 
bara en begränsad del av den aktuella studien och när jag fortsatte bearbeta 
materialet till ett större verk fick jag större förståelse kring de frågor som jag 
arbetade med. Jag ansträngde mig därefter för att återge dialogerna med största 
möjliga hänsyn till det mycket komplexa sammanhang i vilket tjänstemännen 
verkar. På så sätt har jag strävat efter att lyfta fram insikter som synliggör 
tjänstemännen handlingar med normativa, dialektiska och retoriska nyanser.  

Eftersom tjänstemännens möten var mycket intressanta ur ett handlings
teoretiskt perspektiv, bestämde jag mig för att redovisa dialogcitaten i text 
med större hänsyn till det sammanhang i vilket mötena uppstod. Alessandro 
Portelli diskuterar en liknande situation som han löste genom att göra citaten 
så utförliga som möjligt för att inte inskränka sammanhanget som talarna 
beskrev.118 Den traditionella citattekniken skapar en dikotomi mellan forskaren 
och informanterna samtidigt som de fastställer de bådas maktpositioner i 
texten och i forskningsprocessen. Även om jag bestämde vilka citat som skulle 
finnas i texten har jag inte bestämt innehållet för dialogerna på ett aktivt sätt. 
Jag har inte ställt frågor som vid en intervju. Under mötena har aktörerna 
agerat mer eller mindre utifrån sitt spontana goda omdöme. Istället för att 
bygga hela resonemang från en syntes av materialet och försöka anpassa den 
till den rådande diskursen har jag valt att låta tjänstemännen föra sin talan utan 
att inskränka på sammanhanget. Det blir långa dialoger och min roll är att 

117 Foucault i Nordin 1995: 532. 
118 Portelli 1997. 

54 



komplettera sammanhanget med hjälp av vad Clifford Geertz kallar för thick 
description.119 Det innebär kommentarer som beskriver hur saker framförs ur 
ett genealogiskt perspektiv. Det betyder att berätta om miljöer och historiska 
bakgrunder för att informera läsaren om det bredare sammanhanget i vilket 
aktörerna iscensätter sina möten. 

Att väva in författarens text med aktörernas beskrivningar i framställ
ningsformen är inte ovanligt. Jag har försökt undvika allt för grova redige
ringar i de dialoger som jag har transkriberat. Jag har bara försökt att göra dem 
kongruenta med textformat och aktat mig för att ingripa i subjekt och prono
men. Egna namn förekommer inte och istället, som redan nämnt, använder jag 
förekommande yrkesindelningar för att tydliggöra det inbördes maktspelet. 
Jag har också försökt lyfta fram det språk på vilket samtal har förts, vilket är 
viktigt för att fånga in de olika begrepp som utgör centrala hörnstenar i delar 
av analysen. Av den anledningen blir tjänstemännens samtal mer lämpliga för 
analys. Kapitlen 4–10 framställs som täta beskrivningar med förhållandevis 
utförliga dialoger om processen kring Albydialogen och hur tjänstemännen har 
diskuterat, genomfört och uppföljt ett eldsjälsseminarium som ett steg på väg 
till medborgarnas delaktighet i Albys framtida utveckling.  

I begynnelsen börjar allting med ett möte. Utan möte ingen dialog. Dialoger 
är en av de äldsta formerna för att ställa politiska och moraliska frågor under 
debatt. I den här studien har jag utgått från tjänstemännens egna dialoger. De 
exemplifierar viktiga kvaliteter om tjänstemännens arbete kring en av många 
aktiviteter i Alby, just då. Att använda en dialogansats för hur människor för 
dialog om sin plats på jorden kan kanske inspirera andra att driva forskning 
och förvaltning med ”mötet” som utgångspunkt. Vår tids tillgång till teknisk 
utrustning och tillvunna offentlighetsprinciper gör det inte svårare att anlägga 
en intersubjektiv och mera kommunikativ mötesperspektiv i forskning samt 
förvaltning och samhällsutveckling. Med omtanke och en strävan efter insyn 
går det kanske att överväga nya sätt att förvalta de möjligheter vi har att mötas 
och föra dialog på om det som är, har varit och ska bli. 

* 

Jag tror att det står klart för läsaren vilka problem jag har stått inför när jag 
valt ”möten” som metod, mot bakgrund av mina situerade kunskaper både i 
Alby och i min forskningsmiljö. Jag tror att jag har lyckats att problematisera 
min situerade kunskap i hela texten, till exempel genom att lyfta fram Collins 
diskussion om vardagslivsreferenser och alternativa tolkningar på plats, 
inifrånperspektiv och möten; genom att reflektera över att jag har varit kritiskt 
till tjänstemännens arbete och hur jag har strävat efter att nyansera min 
inställning och sätta tjänstemännens arbete i relation till olika förekommande 
sammanhang. Jag har även redovisat för min bakgrund och hur detta spelar 
roll för mina utgångspunkter för att bedöma tjänstemännens arbete. I avsnittet 

119 Geertz 1993. 
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”strategier för möten” ansluter jag mig till Smiths uppfattning att kritisk sam
hällsvetenskap handlar om att avgränsa forskning och lyfta fram frågor som är 
tillgängliga för alla dem som gör en skillnad, vilket är något som har väglett 
mina forskningsetiska val.  
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4 Bostäder, nätverk och nya idéer 

I det här kapitlet ska jag introducera Alby genom att belysa bostäder, nätverk 
och nya idéer som de sammanhang inom vilka tjänstemännen i Dialoggruppen 
genomför sina insatser. Jag inleder med att ge en bakgrund till Albys be
byggelse, befolkning och förvaltningsproblem för att introducera den 
komplexa platsprocessen i Alby. Mot den bakgrunden fortsätter kapitlet med 
en presentation av den deltagande planeringen under två perioder. Den första 
är 1990-talet, när tjänstemännen utvecklade Albydialogen som planerings
redskap för omfattande förnyelseåtgärder i bostadsbeståndet. Den andra 
perioden är början av 2000-talet. Där lyfter jag fram tjänstemännens fortsatta 
arbete med Albydialogen genom ett nätverk för samverkan mellan förvalt
ningar, föreningar och projekt. Jag avslutar med att introducera nätverken som 
Dialoggruppen omges av. Dessa nätverk är viktiga för att uppnå målen med 
medborgarnas delaktighet i Albydialogen. 

* 

Den 9 mars 2000 undertecknade kommunstyrelsens ordförande och ett statsråd 
från regeringskansliet det lokala utvecklingsavtalet inom ramen för Storstads
satsningen. Det var startskottet för en ny period med insatser som låg till grund 
för tjänstemännens arbete för att bryta den diskriminerande segregationen, 
förbättra förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt, samt verka för 
jämlika och jämställda levnadsvillkor i Botkyrka.120 Kommunen och staten gav 
i avtalet uttryck för att ”Grunden för ett utvecklat demokratiskt samhälle är 
mångas aktiva deltagande i samhällslivet. Integrationen är en ömsesidig pro
cess med växande nätverk mellan olika befolkningsgrupper.” I samma stycke 
tydliggör parterna en kompromiss om vad som ser ut att vara riksdagens ambi
tioner med insatserna. Parterna enades nämligen också om att ”Avgörande är 
ökat kvarboende, svenska som ett levande språk i hela kommunen och ökad 
självförsörjning”. Det stod även att målet var att Botkyrka skulle bli en attrak
tiv bostadsort i Stockholmsregionen; att kommunen kunde erbjuda ett attraktivt 
varierat boende och goda möjligheter till utbildning för alla åldrar, samt att 
Botkyrka skulle bli känt för att vara en kommun där nya idéer prövas i en 
öppen och trygg miljö. Dessa målsättningar om goda bostäder, god svenska, 

120 Insatserna finns redovisade i Bilaga till regeringsbeslut, 9 mars 2000. Lokalt utvecklingsavtal 
mellan staten och Botkyrka kommun. Dnr Ku 1999/612/Sto.  
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god utbildning, växande nätverk samt nya idéer har en lång historia som jag 
kommer att sammanfatta i de kommande avsnitten. 

Goda bostäder 

År 1997, när jag flyttade till Alby, fanns 12 991 hyresrätter som stod för 43,3 
procent av det totala bostadsbeståndet i kommunen.121 Bostadsrätter står för en 
fjärdedel och villor eller radhus i äganderätt står för drygt en tredjedel av det 
resterande bostadsbeståndet. 63 procent av alla hyresrätter i kommunen fanns i 
norra Botkyrka, och 27 procent i Alby. Hyresrätter står för 75 procent av alla 
bostadstyper i kommundelen.122 

Bebyggelsen kom till som resultat av stora bostadssatsningar som lede till 
miljonprogrammet. Under efterkrigstiden fanns en stor bostadsbrist i storstads
regionerna. Bostadsbristen i Stockholm ansågs vara ett resultat av bland annat 
födelsetalets ökning under kriget, en stor invandring från landsbygden och 
krigsårens låga bostadsproduktion.123 Svenska planerare diskuterade mycket 
hur problemet skulle lösas på bästa möjliga sätt, en diskussion som så små
ningom nådde Botkyrka inför kommunfullmäktiges diskussion kring 1948 års 
generalplan. Kommunfullmäktige anlitade Uno Åhren, en av Sveriges mest 
framstående arkitekter. Han argumenterade i utkastet till generalplanen att 
enligt den så kallade Familjeundersökningen från 1945 önskade majoriteten av 
befolkningen bo i enfamiljshus. Han resonerade att ett sådant behov inte skulle 
kunna tillfredsställas inom Stockholms gränser utan att grannkommunerna 
skulle behöva hjälpa till. En liten kommun som Botkyrka skulle dra nytta av 
Stockholms bostadsbrist och bli attraktiv på samma gång. Av den anledningen 
var det viktigt att planera för att göra samhällena attraktiva på bostads
marknaden i regionen.124 Han föreslog att anlägga ett område i Alby för att 
stimulera etablering av småindustrier runt Alby Gård, där det redan fanns små 
industrier. En sådan satsning skulle tjäna som bas för en framtida expansion av 
ekonomin och detta, menade Åhrén, skulle vara till fördel för hela kommunen. 
Hans förslag om Alby var en samhällsbildning om cirka 3 700 personer där 
villor skulle utgöra den dominerande bostadstypen. Den nytänkta kommun
delen Alby skulle på så vis passa in i både Tumbas och Tullinges samman
tagna utveckling.125 

Åhréns plan genomfördes inte. Men hans vision om att skapa en stor sam
hällsbildning kom tillbaka 10 år senare när bostadsbristen i Stockholm för

121 Den tidsmässiga referensramen i det här kapitlet är tiden kring 1997 när inte annat anges, särskilt 
när jag för berättelsen i presens. 

122 Hyresrätter stod för 75,8 procent av alla bostadstyper, bostadsrätter i flerfamiljshus för 5,8 procent 
och äganderätt i radhus för 18,4 procent. All statistik bygger– på ”Områdesbeskrivningar 1997". 
Botkyrka kommun. Kommunkansliet – om inte något annat anges. 

123 Bodström 1994: 104. 

124 Generalplan för Botkyrka kommun 1948: 29. 

125 Generalplan för Botkyrka kommun 1948: 28. 
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värrades. Problemet komplicerades av markbrist och av fastighetsspekulation i 
City. Stockholms stad köpte mark i ytterstaden för att komma tillrätta med 
problemet och få billigare mark att bygga allmännyttiga bostäder på. Social
demokraterna, som satt vid makten, bekämpade fastighetsspekulation genom 
att reglera både hyresmarknaden och bostadsbyggandet.126 Samtidigt började 
Stockholms stad undersöka möjligheterna att bygga på grannkommunernas 
mark. Men inte all mark i ytterområdena tillhörde Stockholm. Stadens poli
tiker fick därför regeringen att gå med på en lagändring som gjorde möjligt att 
bygga på angränsande kommuners mark under förutsättning att dessa sam
tyckte till planerna. Förändringen kom till stånd under december 1959 genom 
en lag, Lex Bollmora, som gav möjlighet för större kommuner som Stockholm, 
Göteborg och Malmö att bygga utanför sina egna kommungränser.127 

Med stöd av Bollmoralagen köpte Stockholms stad mark i norra Botkyrka 
för att bygga 15 000 bostäder, av vilka 75 procent skulle användas för att lösa 
bostadsbristen för stockholmarna. De första förhandlingarna om att bygga i 
området fördes av den tidens så kallade Storstockholms delegation och 
Botkyrka kommun under juni 1962. Parterna enades om att ingå ett konsortie
avtal som godkändes av parternas respektive stads- och kommunfullmäktige 
under 1965. Mot bakgrund av avtalet antog Botkyrkas kommunfullmäktige 

128Generalplanen senare under november 1967.
I 1967 års plan hade planeringsvisionerna för norra Botkyrka större 

proportioner än i 1948 års plan. Men till skillnad från Åhréns plan från 1948 
handlade den nya planen mer om hyreshus än om villor, och bebyggelsen 
skulle passa i Stockholms och inte Tumba-Tullinges utveckling. Arkitekterna 
skrev i planen att en del av deras inspiration kom från de engelska New 
Towns. 129 Hela 4 500 lägenheter skulle byggas bara i Alby. Men trots 
systemvärldens noggranna planering stod drygt 500 lägenheter tomma redan 
1972, vilket var ett problem som bestod fram till slutet av 1990-talet.130 

Under samma period ökade flyktinginvandringen till Sverige. Bara under 
1996 förekom väpnade konflikter i minst 25 länder världen över.131 Mot 
bakgrund av flyktingströmmarnas karaktär mottog Sverige varje år mellan 
6000 och 10 000 personer från 140 länder och 113 kulturella områden i 
världen.132 Många av dessa personer tvingades ”börja om sina liv” och startade 
sin integration till det svenska samhället i kommuner som Botkyrka och i 
samhällsbildningar som Alby.  

126 Bodström 1994. 

127 Bodström 1994; Kvartoft 1994; Siitonen 1984. 

128 Siitonen 1984: 8. 

129 Generalplan för norra Botkyrka 1967: 41.  

130 Jfr Siitonen 1984: 17ff , Se Andersson & Molina 2003 för en djupare analys av de strukturella 


orsakerna som stod bakom en sådan utveckling i flera andra bostadsområde av samma karaktär som 
Alby.  

131 Aagaard 1997: 9. 
132 SOU:1996:55. 

59 



Kommunen kan uppfattas både som en av slussarna till Storstockholm för 
människor som flyttar från resten av landet och som en bosättningsort för 
människor som kommer från utlandet. Flera av dem som kommer från övriga 
landet flyttar vidare till andra kommuner i regionen, medan över hälften av 
dem som kommer från utlandet stannar kvar i kommunen, främst i Norsborg, 
Fittja och Alby, vilka tillsammans utgör samhällsbildningarna i norra Bot
kyrka. 

Befolkningen i Alby präglades på så sätt av en stor mångfald av invandrade 
från hela världen. Det fanns statistik på att över 90 nationaliteter fanns repre
senterade bland bosatta i norra Botkyrka.133 De brukar finnas i statistik över 
olika nationaliteter. Men dessa nationaliteter är svåra att återfinna som homo-
gena grupper och består ofta av skilda etniska grupperingar med olika motiv 
att utvandra till Sverige. Inom en och samma nationalitet kan därför finnas 
olika faktorer som tvingar människor till utvandring, såsom strukturella 
reformer, politisk, etnisk och religiös förföljelse. Därför är nationella beteck
ningar svåra att hantera och refererar sällan till någon homogen grupp. Än 
mindre går det att se alla invandrade i Alby som en homogen grupp. Albys 
lokala sammansättning bestod snarare av en stor mångfald, där den svenska 
befolkningen fanns som en stor grupp bland många mindre.134 

Den mångkulturella befolkningen bor huvudsakligen i hyreshusen spridda 
kring två topografiska områden som skiljs åt av Albyvägen, vilken leder från 
Hågelbyleden till Albysjön i väst-östlig riktning. Det ena området är Alby
berget som ligger norr om gatan och som består av Domarebacken, Notarie
backen, Rådmansbacken och Tingsvägen. Det andra området är Albydalen där 
hyreslägenheterna ligger på Albyvägens södra sida, mellan Lagman Lekares 
väg, Lagfartsvägen, Servitutsvägen och Alhagsvägen. Det har uppstått en 
inbördes segregation genom olika upplåtelseformer som är klart avskilda från 
varandra. Låginkomsttagare bor för det mesta i hyreslägenheterna och 
människor med bättre ekonomi bor såväl i ett stort bostadsrättsområde som i 
fyra kedjehusområden i Albydalen, vilka ligger nära skogen söderut och 
Albysjön åt öster – se kartan. 

Hyreslägenheterna består av ett stort komplex med flera skivhus kring en 
medelpunkt av fyra höghus, intill ett centrum med både offentlig och 
kommersiell verksamhet. Den delen av bebyggelsen har direkt förbindelse 
med de stora kommunikationsstråken E4 och Tunnelbanans röda linje. 
Merparten av de invandrade bor i hyresrätter. Av den totala befolkningen är 
hälften förvärvsarbetande medan drygt tio procent av befolkningen är öppet 
arbetslös. Andelen familjer med bostadsbidrag är 39 procent, med socialbidrag 
23 procent. Jag läste i tidningen att genomsnittsinkomsten i Albydalen 1998 

133 Sjögren 1996. 

134 Jag har behandlat just den aspekten i en tidigare publikation, se Velasquez 2001a. 
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var 94 000 kronor om året. 135 Det var 10 000 kronor mindre än vad folk hade i 
lön år 1991.136 Nästan hälften av befolkningen tjänade under 80 000 kronor om 
året. Det verkade som om låga inkomster utmärkte hela Alby, eftersom de som 
bodde i radhusen också hade lägre inkomster 1997 jämfört med medel
inkomsten 1991.137 Framväxten av segregationen i Alby och liknande områden 
är en process vars huvuddrag stämmer med vad Roger Andersson och Irene 
Molina har kommit fram till i olika undersökningar.138 De vidhåller att fattiga 
hushåll och nyinvandrade har styrts till lediga lägenheter av kommunala 
bostadsföretag. Dessa hushåll har erbjudits bostad tillsammans med miss
brukare, psykiskt sjuka och andra människogrupper i behov av både bostad 
och speciellt samhällsstöd. Den typen av bostadspolitik för utsatta sociala 
grupper ledde till att många bostadsområden byggda under miljonprogrammet 
belastades med dåligt rykte. Koncentrationen av utsatta hushåll har undan för 
undan genererat vidare utflyttningar av svenska hushåll från områdena, vilket 
förstärker segregationen ytterligare och skapar så kallade ”svenskglesa om
råden”. Molina och Andersson ser dessa områden som regulatorer i bostads
marknaden. När efterfrågan på bostadsmarknaden är låg möter områdena stora 
problem. När efterfrågan är hög är dessa de sista att bli fullt uthyrda.139 

Albytorg och Albydialogen 
Hyreshusen i Alby har varit präglade av en kontinuerlig befolkningsom
sättning som har skapat stora rubriker i dagstidningarna och medfört en 
instabil social sammanhållning, vilket har gjort hyreshusen svåra att förvalta. 
Bostadsförvaltningens problem har medfört sänkta priser på bostadsrätterna 
och kedjehusen.140 Denna dåliga spiral blev ohållbar i mitten av 1990-talet, när 
drygt 700 outhyrda lägenheter höll på att knäcka inte bara bostadsföretagets 
utan även kommunens ekonomi. Mediernas skriverier om kriminalitet i Alby 
centrum gjorde situationen än värre och bostadsföretaget, förvaltningarna och 
medborgarna tvingades till en första etapp med urbanförnyelse och fysiska 
insatser som sträckte sig fram till 1996.  

Den första etappen med urbanförnyelse hade anläggandet av Albytorget i 
spetsen och krävde en oerhörd samling kring Alby. På Albytorg stod det som 
ursprungligen var ett högrest parkeringshus som skulle ge plats åt alla bilar 
från de fyra punkthusen som fanns i centrum.  

135 Alla uppgifter om inkomster har samma  källa: Dagens Nyheter. "Så här mycket tjänar man i ditt 
kvarter". DN. Fredagen den 2 januari 1998. 

136 Albydalen utgörs av de hyreslägenheterna som förvaltas av Botkyrkabyggen. På Albyslätten fanns 
bostadsrätter längs norra kanten av Albyvägen ner mot Albysjön och småhus i östra och södra Alby . 
Genomsnitten av inkomster för Albyslätten döljer stora inkomstskillnader.   

137 24 procent mindre om året mellan 1991 och 1997. 
138 Andersson & Molina 2003. 
139 Andersson & Molina 2003: 276. 
140 I mitten av 1990-talet kunde ett hus på 5rok kosta från 300 000 till 400 000 i området. 
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Många av de första bosättarna var norrlänningar som i stora grupper sökte 
sig till Stockholms högkonjunktur under 1970-talet. En stor del hade svårig
heter att behålla jobben och när de blev arbetslösa, ofta redan efter en kort tid, 
återvände de ganska snart till Norrland.141 Det medförde att en stor del av lägen
heterna blev tomma på en gång. Samtidigt accelererade flyktinginvandringen 
till Sverige och kommunen ingick flera avtal med Invandrarverket för att få 
invandrar- och flyktingsgrupper till hyreslägenheterna i Alby. Den nya befolk
ningsomflyttningen gav en ekonomisk profil med nyinflyttade låginkomst
tagare som av flera anledningar hade svårt att inledningsvis skaffa sig bil. 
Detta gav direkt utslag i en låg användning av parkeringshuset vid Alby 
centrum, vilket undan för undan omvandlades till ett stort tomt hus. 

I parkeringshuset fanns andra verksamheter etablerade, som en däckaffär 
och en bilverkstad. Omvärlden hade via media en föreställning om att livet i 
Alby var nästan detsamma som det liv som kretsade kring parkeringshuset. 
Dessa mediabilder konfronterades mot den levda erfarenheten och utgjorde 
vad Oscar Pripp i annat sammanhang har beskrivit som någon sorts resonans
botten eller vad Arjun Appadurai kallar för ett mediascape, det vill säga ett 
föreställt landskap.142 En sådan resonansbotten eller föreställning om verklig
heten i Alby kom till utryck i sofistikerade fiktioner som exempelvis Latin 
Kings Hiphop och filmer som 30:e november. Just i den filmen används 
parkeringshuset som stereotyp på samma sätt som i amerikanska gangsterfil
mer. Huset står för en rad scener där några av huvudfigurerna med en revolver 
i ena handen kör på en cabriolet när de ger sig i väg för att hämnas mot ny
nazister. Denna sorts bildmässiga retorik fanns annars i en ganska etnifierad 
tid som i politiska termer resulterade i årliga sammandrabbningar mellan 
nazistiska och antinazistiska demonstranter vid Karl XIIs årsdag. Filmen kom 
som ett inlägg mot de sociala motsättningar som fragmenterade det svenska 
samhället. Mediabilderna skrämde Albyborna som konfronterades med mot
stridiga bilder när de passerade P-huset varje dag. Skillnaden mellan den 
föreställda bilden och verkligheten kring p-huset var att det välupplysta och 
välputsade huset från filmen, stämplat av kulturrasistiska motsättningar från 
ungdomsgängens dispyter, också var ett kriminellt tillhåll och en regional 
smugglingscentral där olika gäng samordnade sina insatser.  

Befolkningens vanmakt inför parkeringshuset var frustrerande. En som 
berättade om situationen för mig är en före detta spärrvakt som arbetade på 
Stockholms länstrafik. Han minns perioden som en fruktansvärd tid. Han bar i 
regel kassapengar från jobbet och avslutade sitt arbetspass varje dag mellan 
två och tre på natten. Han brukade ta personaltåget till Alby och var ständigt 
rädd att bli misshandlad på väg hem. Men väl i Alby fick han varje gång 
öppna och stänga stationen för att överhuvudtaget komma vidare. Först var 
han rädd att bli överfallen av kriminella gäng när han skulle låsa stationen. 

141 Enligt berättelse från personal på bostadsföretagets eget kontor för bostadsförmedling.  
142 Pripp 2002, Appadurai 1996. 
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Men ännu värre var att han måste passera parkeringshuset efteråt genom en 
trång passage som gick mellan stationen och Alby centrum. Han berättar att i 
den passagen kunde han eller någon annan bli rånad eller våldtagen hur lätt 
som helst. Familjen var därför mycket orolig, hans hustru hade svårt att sova i 
väntan på att maken skulle komma hem oskadd. Det var en situation som 
fortgick varje dag under flera år. 

Många människor vittnar om liknande minnen, om den oroliga känslan 
kring det gamla parkeringshuset. Det var alltså inget tvivel om att huset skulle 
bort. Ilskan över huset var ännu större eftersom det var kärnan i det dåliga 
rykte som drabbade hela området. Parkeringshuset var en oönskad plats!   

Bostadsföretaget ställdes här inför en svår uppgift. Å ena sidan att med 
kraftigt vikande inkomster finansiera en stor satsning för att få kontroll över 
utflyttningen från Alby. Å andra sidan att konfrontera omvärldens stigmati
sering. När det gäller ekonomin var bostadsföretaget tvunget att sälja en del av 
sitt bostadsbestånd på 780 lägenheter på Forvägen i grannförorten Fittja. Detta 
trots att Fittja alltid hade varit företagets mest stabila förvaltningsområde med 
avseende på in- och utflyttningsstatistik i norra Botkyrka. Med hänsyn till 
situationen ansåg dock varken bostadsföretaget eller kommunpolitikerna att 
det var så allvarligt att sälja dessa bostäder.143 

Med ett bra ekonomiskt tillskott från utförsäljningen av bostadsbeståndet på 
Forvägen i Fittja var nu meningen att bemöta stigmatiseringen av Alby med ett 
inifrånperspektiv. Tjänstemän och eldsjälar satte igång en omfattande dialog-
process kring Albys förnyelse. Parkeringshuset revs och ersattes med ett öppet 
torg – se bilderna. Hem- och skolaföreningen, bostadsbolaget och lärarna 
arbetade tillsammans med skolbarnen fram de så kallade Albys gyllene regler. 
Dessa regler utgör värdegrunden för en harmonisk samlevnad á la Habermas. I 
anslutning till torget och mot bakgrund av Albys gyllene regler arbetade en 
konstgrupp med barn för att föreviga barnens historia och vardag i de 
muralmålningar som omger Albytorget vid ingången mot Albycentrum – se 
bild 4.1. Med tiden har ett Astrolabbmonument tillkommit (se bild 4.2), även 
det i samma anda när det gäller skolbarnens delaktighet och samarbete mellan 
skolförvaltning, kulturförvaltning, bostadsföretag och föreningar.  

Delaktighet var därför varken en ny eller oprövad metod i Albys utveckling, 
snarare tvärtom. Delaktigheten har varit stor. Vid sidan av barns och 
föreningars delaktighet har många ungdomar inlett sin filmkarriär med mindre 
roller som statister i och med filmen 30 november. Hiphoparna lanserade inte 
bara ett debutalbum utan lanserade, med bas i livet på en förort som Alby, 
hiphopen i Sverige. Hyresrättsinnehavarna har också fått möjlighet att delta i 
omfattande renoveringar kring de fyra punkthusen och kring förnyelsen av 
Albyparken. 

143Jag har i en tidigare publikation analyserat konsekvenserna av utförsäljningen av lägenheterna för 
Fittja (Velasquez 2002). 
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Trots dessa stora ansträngningar fortsatte bekymren, och bostadsföretaget 
hade över 670 lediga lägenheter under hösten 1998.144 Majoriteten av de lediga 
lägenheterna, 522 styckens, fanns i kommunens norra del. Men även där fanns 
en tydlig polarisering mellan Albydalen med 211 mot Albybergets 77 lediga 
lägenheter. De lediga lägenheterna var i stort koncentrerade till Alhagsvägen, 
Lagman lekares väg och Lagfartsvägen i Albydalen, samt även till 
Rådmansbacken på Albyberget (se karta 3).  

Bostadsföretaget arbetade med både interna organisatoriska förändringar 
och olika åtgärder för att lösa problemet med de många lediga lägenheterna. 
Det pågick en husvärdsreform vars syfte var att föra förvaltningen närmare 
hyresgästerna. I den riktningen kan jag se förändringarna som att system
världen ville bli känsligare för de boendes livsvärldar. Husvärdarna fick 
ansvar för mellan 100 och 120 lägenheter. Det innebär att få direkt och var
daglig kontakt med grannarna i bostadskvartären. Deras kontor fanns också 
blandade med hyresgästernas bostäder och husvärdarna utbildades för att 
förvärva kunskaper om reparationer, städning, budgetarbete samt social 
kompetens.145 Husvärdarna fick större ekonomisk frihet och kunde i och med 
omorganisationen börja disponera sin förvaltning mer personligt. Det skapade 
stora möjligheter. Men det fanns också risk att man skapade skillnader på 
bostadskvartersnivå. Husvärdarnas förmåga att skapa goda relationer med 
hyresgästerna i de svårhanterliga kvartärerna var oklara eftersom många 
saknade utbildning i mångkulturella frågor. Det var också otydligt hur 
reformen, trots en sådan inriktning på livsvärldsperspektiv, skulle förebygga 
eller bryta den segregation som företaget hade skapat under åren. 

Bland åtgärderna fanns också en uthyrningskampanj baserad på sänkta 
hyror riktad till hushåll med fast inkomst och ordnad ekonomi, som till 
exempel högskolestudenter. Erbjudandet gällde till och med år 2000 och 
positiva resultat började synas i januari 1999. Med hjälp av kampanjen kunde 
antalet lediga lägenheter minska ganska raskt även i Alby.146 

Bland åtgärderna fanns en del upprustningsåtgärder såsom ommålning av 
fasader på husen i Albydalen och på Albyberget vilka syns både från E4:an 
och från Hågelbyleden, som förbinder Alby med Tumba. Den som åker bil 
längs dessa vägar får en tilldragande bild av Alby. Man hade startat "Grann
samverkan" för att aktivera hyresgästerna, och fasadrenoveringarna syntes utåt 
som en signal att det hände något i Alby.147 

Tjänstemännen och medborgarna i Alby lyckades vända trenden till det 
bättre, och till och med använda svårigheterna för att lära andra hur man kan 
bemöta konflikter och motstånd. Stigmatiseringen av Alby försvann inte helt, 

144 All statistik om lediga lägenheter kommer från www.botkyrkabyggen.se, hösten 1998 om inte 
annat anges. 

145 Eva Lundman 1998 (opublicerat Arbetsrapport).  
146 från 361 till 127 under 9809 till 9901. www.botkyrkabyggen.se . 
147 Brevväxling med bostadsförvaltaren, januari 1999. 
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men den blev betydligt lindrigare. Antalet lediga lägenheter i början av 2000 
var få och fastighetspriserna i Alby steg till det dubbla.  

God svenska och god utbildning 

Nästa period i Albys utveckling kännetecknas av storstadspolitiken och dess 
Storstadssatsning. Som jag nämnde består Storstadssatsningen av en handlings-
plan för att iscensätta storstadspolitiken i särskilt utsatta områden i storstä
derna. Insatserna skulle genomföras med medborgarnas delaktighet och med 
hjälp av så kallade lokala utvecklingsavtal. Den tiden sträckte sig 2000–2003 
och hade som mål att vidareutveckla den deltagandeplanering som lyckades 
vända Albys dåliga rykte i media och göra Alby till en attraktivare boplats i 
omvärldens ögon. Storstadssatsningens mål var att hålla ställningarna med ett 
attraktivt varierat boende genom att arbeta vidare för att få ner arbetslösheten 
och öka valdeltagandet som hade varit konstanta problem genom åren i Alby. 
För att komma i mål med dessa ambitioner bestämde politiker att satsa på god 
svenska och god utbildning för alla åldersgrupper.  

När det gäller god svenska och god utbildning var politikernas mål att se till 
att svenskan skulle blir vardagsspråket i hela kommunen. De bestämde att det 
skulle erbjudas goda möjligheter till utbildning för alla åldrar. Just frånvaron 
av ett gemensamt vardagsspråk och dåliga skolresultat hade blivit mycket prob
lematisk, mestadels till följd av den höga koncentrationen av invandrade.  

Skolornas framtid, vare sig det gällde barn eller vuxna, var därför avgö
rande för att uppnå målen. Lågstadieskolorna i Alby ligger insprängda i det 
kommunala bostadsföretagets bestånd – se karta 3. Däremot låg högstadiet – Alby
skolan – i gränslandet mellan alla upplåtelseformer som fanns i Alby. Den 
avgränsades av hyreshus väster- och söderut. Ett bostadsrättsområde låg åt 
norr med flera höghus uppförda i början av 1990-talet. Ett antal radhus
områden ligger österut. Mellan dessa områden går Alhagsvägen. Det fanns 
goda och säkra cykelvägar till och från skolan till alla områden. Högstadie
skolan ligger verkligen mitt i byn – så som de gör i Fittja och i Norsborg – och 
hade en utomordentlig potential när det gäller att integrera befolkningen. 
Genom barnens utveckling kunde föräldrarna exempelvis tona ner betydelsen 
både av topografiska ”gränser” som dalen och berget och av de sociala kate-
gorier som bor i alla de bostadstyper som finns i skolornas omnejd.  

Barnen som gick i högstadieskolan återspeglade samma sammansättning 
med avseende på kulturell och social bakgrund som befolkningen i hyres-
lägenheterna.148 Denna sammansättning avvek kraftigt från genomsnittet i 
landet med avseende på andelen barn som både hade invandrat till Sverige, så 
kallade första generationens invandrarbarn, och barn födda i Sverige av 

All statistik om skolor bygger på skolverkets databaser som är tillgängliga via Internet. 
www.skolverket.se. 
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invandrade föräldrar, så kallade andra generationens invandrarbarn. Enlig 
skolverkets statistik var andelen första generations-invandrade i landet drygt 
10 procent under åren kring 2001.149 I Albyskolan var andelen kring 43 pro-
cent. Andelen andra generationens invandrarbarn var 5 procent i Sverige under 
samma period. Motsvarande andel i Albyskolan var 37 procent. Det innebar 
att invandrarbarnen tillsammans var 15 procent i riket, medan de i Albyskolan 
utgjorde 80 procent.   

Skolbetygen var dåliga i Albyskolan. Enligt skolverkets statistik för 1999 
uppnådde bara 38 procent av eleverna målen för att gå vidare till gymnasiet. 
Situationen blev än värre år 2000 då bara 35 procent klarade målet. Situa
tionen var likartad i hela norra Botkyrka. Det innebar att två av tre barn som 
gick i den kommunala högstadieskolan i praktiken inte kunde göra en social 
klassresa med hjälp av skolgången.  

I den fristående skolan som låg nära Botkyrka kyrka i utkanten av Alby var 
andelen invandrarbarn i genomsnitt 25 procent under perioden. Andelen barn 
som klarade målet att gå vidare till gymnasiet var drygt 80 procent. Det var 
alltså jämförbart med genomsnittet i landet. Men här bör man notera att 
föräldrarna hade övervägande svensk bakgrund och en sammanvägd utbild
ningsnivå som var jämförbar med genomsnittet i landet.   

Man kunde se att barn från svenska familjer vilka bodde i egna hus eller 
bostadsrätter huvudsakligen gick i friskolor eller i skolor utanför Alby. Barnen 
från invandrarfamiljerna boende i hyreslägenheter gick i Albyskolan, och deras 
dåliga skolresultat bäddade för att föra över marginalisering och social 
utslagning till den generation som höll på att växa upp i hyreshusen. Under 
åren kom en del rapporter i pressen om ungdomskriminalitet. Det förstärktes 
med TV-programmet Fittja paradiso och övriga medias uppmärksamhet kring 
polisens särskilda gänginsatser i norra Botkyrka och andra invandrartäta delar 
i Södertörnskommunerna. Många boende i norra Botkyrka såg med stort allvar 
på kopplingen mellan skolutslagning och ungdomskriminalitet bland invandrar
ungdomar. Tjänstemännen såg till att upprätta olika planer mot trenderna och 
satsade på ungdomsträffar, brottsförebyggande åtgärder och läxstödsprojekt i 
skolorna.  

För att uppnå goda resultat krävdes dock större insatser. Skolförvaltningen 
saknade ekonomiska resurser för det, men löste problemet genom att skapa en 
beräkningsmodell. Den innebar att skolpolitikerna drev förslaget att alla 
kommunala skolor skulle samla pengar i en gemensam pott för personalin
satser. De som gjorde upp om modellen var lärarfacket och kommunpoliti
kerna, vilket kan ses som en del av ett brukarinflytande. Föräldrarna som är 
den andra stora gruppen som brukar skolan informerades aldrig om uppgör
elsen. När modellen sen sattes igång under den första perioden använde man 
pengar från potten för att öka personaltätheten i norra Botkyrkas skolor, där de 

149 ”Skolresultat och skolbeskrivning i Botkyrka kommun.” Kan fås genom att gå in på databasen SIRIS 
på skolverkets hemsida och välja ”Skolresultat, Andel elever som uppnått målet i en kommun”. 
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mest utsatta barnen gick och som bedömdes behöva flest resurser. Efter den 
första perioden var det meningen att motsvarande belopp skulle gå till Södra 
Botkyrkas skolor där förvaltningen hade två nya skolor under uppbyggnad.150 

När den första perioden avslutades visade det sig att skolbetygen fort
farande var mycket dåliga i norra Botkyrka, trots högre personaltäthet. Antalet 
lärartjänster som skulle skäras ner i norra Botkyrka motsvarade storleken på 
en hel grundskola. Tjänstemännen i skolförvaltningen centralt hade förankrat 
dessa förändringar i skolnämnden. Men föräldrarna i Alby hade inte fått veta 
hur tjänstemännen tänkte göra för att förbättra de redan dåliga betygen i skolan 
med färre resurser. 

När det visade sig att modellen inte fungerade var problemet för stort. 
Kommunen tvingades då be om ekonomiskt stöd av staten för att klara av 
skolkrisen i norra Botkyrka. På den vägen, och i viss mån tack vare föräld
rarnas protester, bestämde politikerna att god svenska och god utbildning 
skulle utgöra ett mycket centralt mål. I det lokala utvecklingsavtalet fick 
därför området utbildning och skola en stor ekonomisk förstärkning, som vi 
ska se nedan. 

Växande nätverk 

Kampen för att få ner kriminaliteten, höja valdeltagandet, få ner arbetslösheten 
och förbättra skolbetygen blev stommen i den fortsatta utveckling som skulle 
prioriteras under den nya perioden med det lokala utvecklingsavtalet med 
Storstadssatsningen. Utgångspunkterna för arbetet var besvärliga. Det innebar 
att renodla och anpassa systemvärdens lokala förvaltningar, eller den så kallade 
områdesgruppen, till Albys kontext. Men det verkade som om meningen var 
att också länka Albys livsvärldar till förvaltningarnas systemvärld genom 
bland annat att bilda föreningsråd i varje kommundel. 

Skapandet av områdesgrupper och Dialoggruppen 

Utvecklingsavtalet tvingade kommunen till en omorganisation som omfattade 
arbetet för dialog med medborgarna. I figur 4.1, om Storstadssatsningens 
organisation i Alby, visar jag de organisatoriska strukturer som utgjorde för
valtningarnas systemvärld från riksnivå till Albynivå.  

För att arbeta med avtalet sökte kommunstyrelsens stab säkerställa sam
verkan mellan kommunens förvaltningar för att i sin tur föra dialog med 
medborgarna. Kommunen renodlade förvaltningsområden eller områdes
grupper bestående av ledamöter utsedda av förvaltningscheferna i de olika om
rådena. Dessa grupper fanns visserligen tidigare men hade en mycket flexibel 

 Trädgårdsskolan för de nyinflyttade i Tullinge trädgårdsstaden och Tunaskolan, som höll på att 
byggas om till 1–9-skola. 
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karaktär som kommunala projekt, för att exempelvis driva förnyelsen av Alby 
under en bestämd period. Med utvecklingsavtalet var meningen att permanenta 
dessa områdesgrupper. Detta medförde behov av att bestämma riktlinjer för 
hur förvaltningarna skulle välja sina representanter och för hur arbets
fördelningen skulle se ut i varje område. Representanterna från förvaltningarna 
skulle inte ha ersättare och skulle ges så stora befogenheter som möjligt för det 
områdesbaserade arbetet.151 Varje områdesgrupp blev på så sätt en lokal orga
nisation för samverkan mellan lokala kommunala förvaltningar. Områdes
gruppen i Alby delades in i olika subgrupper som arbetade med var sitt mål 
under perioden inom ramen för utvecklingsavtalet 2000–2003. Dessa grupper 
var Nätverksgruppen, Utbildning och Kultur, Arbete, Trygghet, Hälsa, 
Boendemiljö och Dialog. 

Arbetsgrupperna i områdesgruppen hade i sin tur olika mål inom Stor
stadssatsningen. För sitt arbete i Alby gjorde kommunen och storstads
delegationen upp en budget på 13,3 miljoner kronor per år. Dessa pengar 
skulle användas inom de sex olika målområden som avtalet stipulerade. Albys 
områdesgrupp definierade på egen hand ett rad önskvärda resultat som 
beviljades medel när kommunen skrev avtalet med staten. Dessa önskvärda 
resultat med tillhörande budget visade tjänstemännens målsättningar med sitt 
nätverk i Alby (se tabell 4.1, figur 4.1 nedre del).  

En stor del av de ekonomiska resurserna var koncentrerade till målom
rådena ”Friska, trygga och svensktalande barn” och”Språket en bro, inte en 
mur att klättra över”. Det var utbildnings- och kulturgruppen som skulle 
ansvara för målen. Gruppen leddes av skolchefen, som för övrigt var ord
förande i hela områdesgruppen. Jag har visat att skolsituationen var mycket 
känslig. Målsättningarna med såväl språket som en allmänt bättre skolgång för 
barnen var mycket centrala för en harmonisk utveckling. Kulturgruppen hade 
å sin sida arbetat hårt på att få alla föreningar att bli delaktiga i en kultur
satsning. En intressant aspekt är dock att av sammanlagt tio miljoner kronor 
per år under tre år gick upp till sex miljoner årligen till en upplevelsesatsning i 
partnerskap med Cirkus Cirkör, en förening som inte fanns i Alby när turerna 
kring allaktivitetshuset en gång startade. Det innebär att sex av tio kronor som 
skulle gå åt till direkta språksatsningar och lokala kultursatsningar i stället 
gick till etableringen av en ny cirkus i Alby. Jag återkommer till den här 
aspekten längre fram i kapitlet. 

En annan aspekt är att regeringen och kommunen enades om att ett av 
satsningens centrala mål var ökad självförsörjning. Det handlar om mål fyra 
som innebar ökad grad av förvärvsarbete – vuxna i meningsfull sysselsättning. 
Det tydde på att man tänkt sig konkreta arbetsmarknadsinsatser. Men i medels
tilldelningen gavs inga medel alls till dessa mål och gruppen för Arbete saknade 
egen budget för sitt arbete med Storstadssatsningen i Alby.  

151 Botkyrka kommun 2000.  
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En annan stor satsning handlade om bra miljö och god hälsa, att utvecklas 
av den fysiska gruppen. Gruppen hade drivit fram förnyelseprojekt i Albys 
bostadsbestånd sedan 1995. Den fysiska gruppen redovisade årligen sin verk
samhet i samma katalog som utgjorde grund för Albydialogen. Katalogen hade 
alltid funnits tillgänglig på Albys medborgarkontor och var en stencil med ett 
omslag där ordet Albydialog i två stavningar var inringat av ett hjärta. Under 
det står parollen ”Projekt i Alby att känna till, engagera sig i och påverka”. 
Katalogen gavs ut av bostadsföretaget och Botkyrka kommun, vilket framgick 
av omslaget. Det fanns även logotyper från Hyresgästföreningen och Samling 
för Alby vars representanter, tillsammans med representanter från olika förvalt
ningar, brukade stå som första namn i en lista på kontaktpersoner som utgjorde 
fysiska gruppens medlemmar. 

Mellan 1995 och 1999, det vill säga fram till tiden för Storstadssatsningen, 
hade den fysiska gruppens projekt en omsättning på mer än 132 miljoner kronor. 
Dessa pengar hade fördelats mellan mer än 40 fysiska projekt som berörde 
bostadsföretagets intresse för hyreshusen i Alby. Projekten rörde sig om of
fentliga utrymmen och skapade mest byggjobb. Det fanns ingen redovisning 
av hur många av dessa jobb som gått till boende i Alby. Några få av de 32 
kontaktpersonerna för projekten bodde i hyreslägenheterna. En tredjedel av 
kontaktpersonerna var kvinnor, bara en bodde i Alby. 

I projektkatalogen motiveras implicit att projekten skulle göra miljön i Alby 
bättre. Men det fanns ingen direkt koppling till projektens direkta inverkan på 
invånarnas hälsa. Det fanns heller inte några projekt redovisade med en hälso
profil. 

Dialoggruppen 
Avslutningsvis vill jag presentera Dialoggruppen under en särskilt rubrik. 
Anledningen är, som jag förklarade i metodkapitlet, att jag ägnar denna grupp 
resten av avhandlingens uppmärksamhet. Dialoggruppen bestod av områdes
utvecklaren från demokrati- och integrationsberedningen, föreningshand
läggaren från kulturförvaltningen, bostadsförvaltaren från bostadsföretaget 
(eller bostadsförvaltningen) och skolchefen från skolförvaltningen.  

Jag har förklarat att Albydialogen är en arena där tjänstemän och med
borgare möts för att diskutera utvecklingen i Alby. Denna arena består inte av 
ett särskilt rum utan utgör mer ett koncept för att föra dialog med medbor
garna. Första inlägget i denna dialog kommer till uttryck i den så kallade 
”fysiska katalogen” som samlar alla förslag som tjänstemännen satsar eller 
tänker initiera i Alby. Eftersom brukarnas inflytande eftersträvas av alla 
förvaltningar är deras demokratiska delaktighet i Albydialogen desto viktigare. 
Därför bestämde områdesgruppen Dialoggruppens uppdrag som följande: 

Alla insatser under temat demokrati, både inom ramen för 
utvecklingsavtalet och inom det löpande ordinarie arbetet, ska 
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samordnas i en helhet, Albydialogen. Tanken är att alla, verksamma 
och boende i Alby, ska ha ett helhetsgrepp och en klar bild av vad 
som görs i detta område i Alby samt att se samband mellan de olika 
satsningarna som kompletterar varandra i en helhet.152 

Dialoggruppens uppgift är som vi ser att samordna alla insatser som främjar 
medborgarnas delaktighet genom Albydialogen. För sitt arbete med Storstads
satsningen tog Dialoggruppen fram sex önskvärda resultat med tillhörande mål 
för perioden 2000 till 2003. 

•	 Brukarinflytande ska vara infört i varje verksamhet år 2000. 
•	 En ökande andel av tillfrågade albybor ska svara ja på frågor om 

de har makt och inflytande (ansvar) år 2001. 
•	 År 2002 ska 10 procent fler rösta än 1998. 
•	 År 2002 ska 1/7 av kommunfullmäktiges ledamöter vara från 

Alby och av dem 50 procent män. 
•	 80 procent av antalet inflyttade ska vara självförsörjande. 
•	 Utflyttningen ska varaktigt ligga under 12 procent per år.153 

Målen utgjorde både ett specificerat schema från 2000 till valet 2002 och 
anger hållpunkter i en tänkt process för dialog med medborgarna. Tjänste
männen skulle börja med att införa brukarinflytande i alla verksamheter senast 
under år 2000. Efter det hade Dialoggruppen som mål att möta medborgarna 
och fråga om de hade makt och inflytande eller ansvar i området. Tjänste
männen förväntade sig som svar att en ökande andel av invånarna skulle svara 
ja på denna fråga. Men eftersom invånarna aldrig tidigare hade tillfrågats var 
det oklart hur man skulle mäta förändringarna. Det viktigaste i alla fall var att 
Dialoggruppen hade som mål att möta medborgarna för att få svar på denna 
fråga under 2001. Efter att ha infört brukarinflytande och ha konstaterat att en 
ökad andel invånare upplevde att de hade inflytande hade tjänstemännen i 
gruppen satt som mål att 10 procent fler skulle rösta i valet 2002 jämfört med 1998. 
Vid sidan av detta mål fanns också målet att 1/7 av kommunfullmäktiges 
ledamöter skulle vara från Alby. För att stämma av jämställdhetsmålet ville 
tjänstemännen att högst 50 procent av dessa ledamöter skulle vara män. Det 
femte målet var, utöver brukarinflytande och hög valdeltagande med jäm
ställdhetsinriktning, att 80 procent av antalet inflyttade skulle vara själv
försörjande och att utflyttningen från Albys hyreshus skulle varaktigt ligga 
under 12 procent per år. Dessa sista mål skulle i så fall bli bostadsföretagets 
åtagande i gruppen. 

För att förankra dessa sex mål fick Dialoggruppen anslag till nio föreslagna 
insatser eller projekt. Av de föreslagna insatserna var sju i partnerskap med 
föreningar verksamma i Alby, se figuren 4.2. Dessa insatser initierades under 

152 Botkyrka kommun 2000: 3. 

153 LUVA 2000: 2B, eller Atgärdsplan för Alby 2000:2. 
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åren som föregick Storstadssatsningen, 1996 till 1999, och bestod av projekt 
för att skapa mötesplatser för både ungdomar och kvinnor. En viktig aspekt 
var att varken Dialoggruppen eller områdesgruppen tog fram dessa mål i direkt 
samråd med medborgarna. Målen var önskvärda resultat som tjänstemännen 
tänkte förankra hos medborgarna. 

Samling för Alby och föreningsråd 

Samtidigt som områdesgruppen renodlades hade tjänstemännen fått väva in 
den kulturella mångfaldens komplexa problem med jämställdhetsperspektivet 
och strategier för hållbar tillväxt. 

För att väva in den kulturella mångfalden med Storstadssatsningens målsätt
ningar fortsatte tjänstemännen sitt arbete med växande nätverk. Dessa nätverk 
var mycket centrala som kontaktytor för att möjliggöra mötet mellan för
valtningarna i systemvärlden och medborgarna i livsvärlden. Arbetet med att 
bygga nätverk utmynnade i olika initiativ med var sitt system- och livsvärlds
perspektiv.  

Arbetet med växande nätverk hade sin kärna i målet att skapa föreningsråd 
och andra liknande instanser där mötet mellan förvaltningar och medborgare 
skulle kunna leda till en dialog. Ett viktigt mål för tjänstemännen var att bygga 
upp föreningsråd i alla kommundelar i norra Botkyrka.  

Härnäst ska jag gå in på ungefär hur detta arbete gick till i Alby, för att 
exemplifiera de förutsättningar som präglade Albydialogens arbete för att 
bygga nätverk. 

Dagen efter signerandet av det lokala utvecklingsavtalet inbjöds till ett möte 
för att skapa ett föreningsråd i Alby. Mötet ägde rum i Grindtorpsskolans mat-
sal vars väggar är prydda med en permanent utställning om barnens mång
kulturella bakgrund. 

Det var Kultur- och fritidsförvaltningen som bjöd samtliga Albyföreningar 
som finns registrerade i kommunen till mötet. Tillsammans uppgick de till ett 
40-tal som olika sociala grupper hade bildat utifrån sina kulturella bakgrunder 
och intressen.154 Sju kvinnor och tio män kom till mötet. De var uttryck för en 
liten del av Albys kulturella mångfald och sysslade med aspekter som turkisk
het, båtintresse, att spela fotboll, dansa andinsk musik, utöva islam, verka för 
handikappidrott, driva kvinnofrågor, odla en kolonilott, skolfrågor eller bara 
gilla Alby. 

De som höll i mötet var föreningshandläggaren från kulturförvaltningen, 
demokratiutvecklaren och områdesutvecklaren från kommunledningskontoret. 
Områdesutvecklaren var den första områdesutvecklaren i Alby enligt de 
organisationsförändringar som kommunen genomförde för att arbeta med 
Storstadssatsningen och den lokala utvecklingen i norra Botkyrka. Demo
kratiutvecklaren var också en slags utvecklare. Han kom från kommunled

154 Velásquez 2001. 
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ningen och presenterade sig själv som ”demokratidoktorn”. Han var där för att 
Alby, på grund av det demokratiska underskottet, var en av hans ”patienter”.  

Föreningshandläggaren inledde med att förklara att politiker satte upp som 
mål att skapa mötesplatser och nätverk, som föreningsråd, i alla kommundelar. 
Hon påminde att i Alby inte fanns något föreningsråd utom föreningen 
Samling för Alby, en förening som strävade efter att bli ett föreningsråd men 
som inte klarade målet på grund av inbördes konflikter rörande den kulturella 
bakgrunden hos medlemmarna i styrelsen. I det mångkulturella Alby var 
exempelvis en stor andel av befolkningen muslimer, vilket märktes i att nio av 
de 40 föreningar som fanns uppgav islam som viktig värdegrund för sin verk
samhet. Under 1999 blev en grupp representanter från muslimska föreningar 
invalda i styrelsen för Samling för Alby. När muslimer väl fick plats i före
ningen kände de sig missgynnade när det gällde att besätta poster eller driva 
viktiga projekt. Följden blev att de lämnade föreningen. Samling för Alby 
minskade sin representativa karaktär och förlorade undan för undan det stöd 
man haft bland Albys föreningar. Trots konflikterna valde tjänstemännen att 
ge fortsatt stöd till Samling för Alby, inte minst till de samverkansprojekt som 
föreningen och tjänstemännen tidigare hade lanserat i partnerskap med 
föreningen. Det handlade om en träffpunkt för kvinnor, en träffpunkt för 
ungdomar i ”riskzonen” och förvaltningen av Albyparken under somrarna. 
Projekten var väl integrerade i förvaltningarnas systemvärld.  

Den samling av föreningsledare som kom till mötet kände väl till alla turer 
kring Samling för Alby och till tjänstemännens oförtröttliga strävan att bilda 
ett föreningsråd. Att utveckla demokratin handlade nämligen, enligt det upp
drag som tjänstemännen fick från lokalpolitikerna, om att få föreningar att 
fylla en politisk funktion i syfte att höja valdeltagandet och medborgar
delaktighet. Detta även om det i de flesta föreningars målsättningar inte står 
explicit att de ska bedriva politisk aktivitet. Men enligt demokratiutvecklaren 
var läget akut eftersom lågt valdeltagande eroderar trovärdigheten för det poli
tiska systemet och dess förmåga att skapa ett harmoniskt samhälle. Just dessa 
aspekter gjorde sig gällande i norra Botkyrka där valdeltagandet har varit 
mycket lågt under åren, speciellt i hyreshuskvarteren i Alby, Fittja och Nors
borg där de mest utsatta befolkningsgrupperna bor. Demokratiutvecklaren för
klarade under mötet att ett av målen var att ligga ett steg före de 
främlingsfientliga partier som också växer fram i kommunen. I en tid präglad 
av internationalisering och konjunktursvängningar är det inte svårt att räkna ut 
att främlingsfientlighet alltid står på lur. Han beskrev den demokratiska 
utvecklingen i Österrike och drog paralleller med Sverige och Botkyrka. 
Föreningarna skulle fylla en viktig funktion i strävan att liva upp demokratin 
och kämpa mot framväxten av främlingsfientliga rörelser. För att starta 
föreningsrådet bestämde tjänstemännen sig för att fråga vilka villkor som före
ningar skulle vilja ha tillgodosedda innan de ingick i rådet. De hade förberett 
fem frågor som föreningsledarna skulle diskutera i arbetsgrupper för att 
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definiera vad föreningsrådet skulle syfta till och vad man skall ägna sig åt, 
nämligen: 

•	 Vad skulle min förening ha för glädje av föreningsrådet?   
•	 Vilka speciella krav ställer föreningen på föreningsrådet för att 

vilja vara med? 
•	 Kan föreningsrådet bli en samrådsgrupp till kommunen och i så 

fall på vilket sätt? 
•	 Vill min förening delta i ett föreningsråd? 
•	 Idéer på vad föreningsrådet i Alby skulle kunna göra.  

Föreningsledarna diskuterade i arbetsgrupper och deltagarna inledde därefter 
ett stormöte. De besvarade frågorna kort och lämnade därefter underlaget till 
tjänstemännen, som samlade alla svar från grupperna för att sen diskutera 
svaren i den stora församlingen. I svaren och i diskussionen om första frågan 
gav föreningsledarna uttryck för en önskan att odla gemenskap genom utbyten, 
ökad kontakt och samarbete för att lära känna varandra i Alby. Utifrån en 
sådan strävan ville de engagera sig både i flera föreningars aktiviteter och i ett 
stort kulturarrangemang. Deras mening var att föreningsrådet skulle kunna 
underlätta integrationen i Alby på detta sätt. Tjänstemännen såg dessa önske
mål med positiva ögon och som något som kunde skapa en god marknads
föring för Alby. Det positiva som föreningsrådet skulle tillföra föreningarna 
kunde nämligen ses både från tjänstemännens utifrånperspektiv och från 
föreningsledarnas inifrånperspektiv. Från tjänstemännens synvinkel kunde 
gemenskapen göra Alby attraktiv i omvärldens ögon. Från föreningsledarna 
var föreningsrådet grunden för att marknadsföra sig till varandra. 

Vid diskussionen av fråga två föreslog föreningsledarna på nytt att stärka 
banden mellan olika lokala föreningar för att nå större inbördes integration. 
Föreningsledarna gav utryck för önskemål om att föreningsrådet skulle bli så 
pass självständigt att det skulle kunna behandla frågor som var relevanta både 
för hela Alby och för föreningarnas egna intressen. Rådet skulle också 
underlätta samarbetet mellan föreningar och förvaltningar för att börja ta itu 
med omvärldens stigmatisering av Alby.  

Föreningsledarna framförde också att det kunde bli möjligt att använda 
rådet för samråd med kommunen och de kommunala förvaltningarna. Detta 
kunde ses som ytterligare en möjlighet att nå önskemålet att skapa en arena för 
mötet mellan förvaltningarnas systemvärld och föreningarnas livsvärld i Alby. 
Rådet kunde förse kommunen/förvaltningarna med nya idéer. Förenings
ledarna framförde också att föreningsrådet kunde bli en stark påtryckargrupp 
som kunde möjliggöra att medborgarnas talan kunde fördelas och för att lyfta 
upp viktiga frågor i kommunen.  

När det gäller idéer om vad föreningsrådet skulle kunna göra gavs exempel 
på olika typer av Albykonferenser. 
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– En konferens en gång om året eller vartannat år. Alla föreningar 
tillsammans ska ha en konferens. De ska komma och säga något om 
sina aktiviteter under de senaste två, tre åren och därmed presentera 
sig för varandra. 
– Lokalt, hela kommunen eller hela Sverige, undrar demokrati
utvecklaren. 
– Vi pratar om Alby, alltså Albys föreningsråd, svarar Grindtorps-
föräldern/…/Jag tänkte mera som vår förening, som är intresserad 
av utbildning och utveckling av våra barn, säger han. Och då 
samarbetar vi med likasinnade. En konferens om problem som våra 
barn har. En temakonferens där forskare inom pedagogik och också 
forskare med invandrarbakgrund ska medverka.155 

Föreningsledarna ville bli delaktiga i samhällsutvecklingen genom en agenda 
som de själva satte upp utifrån Albys förutsättningar. De upprepade sin önskan 
om ökad demokrati, kontakter och gemenskap i aktiviteter som utflykter, fester, 
studiebesök, miljödagar och föreningskonferenser för medborgarna i Alby. 
Föreningsledarna hade på så sätt framfört ganska koncisa svar på vad ett 
föreningsråd skulle kunna vara och användas till från deras livsvärlds
perspektiv och praktiska kunskaper när det gäller att bo och verka i Alby.  

Tjänstemännen summerade mötet och områdesutvecklaren tog till orda för 
att skissera nästa steg i processen. Områdesutvecklaren klargjorde att tjänste
männens tanke var att föreningshandläggaren skulle sammanställa svaren på 
frågorna som ett underlag vilket föreningsledarna skulle kunna utnyttja i 
samtal runtomkring i föreningarna. Han förklarade då: 

– Ni kommer att få den här sammanställningen samtidigt som ni 
kan ta det till era föreningar. Min tanke är också att vi träffas igen 
om en månad ungefär. Därför vill jag att ni behåller de här frågorna 
ni har med er, att ni tar med dem till era styrelser och att ni 
diskuterar samma frågor igen där. Skriv ner svaren och visa upp 
svaren i nästa möte. Era styrelser kanske kan göra en jämförelse 
mellan vad ni själva tycker och vad styrelsen tycker i de här 
frågorna. 

Det fanns en sista aspekt som tjänstemännen ville dela med sig till åhörarna, 
tanken att bjuda en annan organisation till Alby. 

– En riksorganisation som heter Fritid i Förening. Det är ett 
riksförbund som har alla föreningsråd i Sverige organiserade under 
sig. Vi ska se om vi kan få hit ordföranden eller kassören i den 
föreningen för att berätta om sina erfarenheter, säger förenings
handläggaren. 

155 Observationen förda under Möte 1, dialogcitaten bygger på transkriberingen om inte annat anges. 
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Riksstämman för Fritid i Förening ägde rum någon vecka efter detta möte. 
Värdkommun var just Botkyrka. Albyföreningarna fick varken den utlovade 
sammanställningen eller en ny kallelse till bildande av rådet från tjänste
männen.  

* 

Dagen före det här mötet, det vill säga 9 mars 2000, hade kommunstyrelsens 
ordförande och statsrådet signerat det lokala utvecklingsavtalet. Det är 
intressant att följa upp huruvida föreningsledarnas situerade kunskaper och 
praktiska handlingssätt skulle skrivas in i den kommande åtgärdsplanen. Detta 
skulle kunna ses som ett logiskt resultat av politikernas idéer i utveck
lingsavtalet om delaktighet i växande nätverk. Mycket av vad föreningsledarna 
framförde om integration och gemenskap kommer att upprepas flera gånger i 
de olika möten med eldsjälar som jag redovisar framöver. Frågan är hur 
tjänstemännen fortsätter förhålla sig till föreningsledarnas förslag. Dessa 
förslag är framsprungna ur föreningsledarnas tillämpning av sina situerade 
kunskaper i livsvärlden. Föreningsledarnas kunskaper är alltså inte bara utryck 
för alternativa situerade kunskaper utan även uttryck för hur föreningsledarna 
brukar genomföra saker utifrån egen praktisk kunskap. Det sätt på vilket 
tjänstemännen tillägnar sig föreningsledarnas situerade kunskaper och 
praktiska handlingssätt i arbetet är därför en mycket intressant aspekt som jag 
ska återkomma till längre fram. 

Nya idéer: Albydialogens katalog och ett allaktivitetshus  

Som jag tidigare nämnt var Albydialogen tjänstemännens arena för att möta 
medborgarna när de ville förankra viktiga insatser som kräver de boendes 
delaktighet (Avsnittet Topiken …, s. 29). Albydialogen kan i det avseendet ses 
både som en arena där systemvärlden möter livsvärlden och som stommen i en 
platspolitik. Tjänstemännen brukar förklara vad de vill göra i Alby genom den 
så kallade ”fysiska katalogen”. Den innehåller alla förslag på åtgärder som 
tjänstemännen har startat eller föreslår starta i Alby. Katalogen är ur ett 
retoriskt perspektiv en handlingsplan för vad tjänstemännen säger när de riktar 
sig till medborgarna i Alby. Katalogen är också uttryck för hur nätverksbygget 
tar form. En av nätverksbyggets viktigaste aspekter är framtagningen av nya 
idéer till katalogen och hur dessa behandlas genom Albydialogen.  

Som redan nämnts var planerna på att bygga en moské något som tydligt 
synliggjorde kulturella motsättningar mellan muslimer och icke muslimer. 
Tjänstemännen försökte bearbeta konflikterna kring moskébygget genom att 
starta en religionsdialog, en ungdomsträff och genom ett all-aktivitetshus. Jag 
har valt att här främst redovisa diskussionen kring allaktivitetshuset i förhål
lande till moskéfrågan med vilken jag inledde boken. 
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Tillkomsten av ett allaktivitetshus kan ses från såväl ett livsvärlds- som från 
ett systemvärldsperspektiv. När det gäller livsvärlden hade muslimska före
ningar ansökt om bygglov för att omvandla ett underutnyttjat parkeringshus 
till ett allaktivitetshus med moské på Lagfartsvägen. Den är just den processen 
som jag inledde boken med. Förslaget hade sin bakgrund i att en stor del av 
befolkningen i norra Botkyrka är troende muslimer. De kommer från Asien, 
Afrika, Mellanöstern och Balkanländerna och utövar Islam på olika sätt till 
vardags. 

I Albydialogens projektkatalog hade tjänstemännen erbjudit invånarna att 
komma med upprustningsförslag för området. Ett av drygt 30 förslag gällde 
hur man kunde omvandla ett av Albys underutnyttjade parkeringshus till något 
nyttigare för invånarna. Det finns ett tiotal parkeringshus mellan skivhusen 
som också stod halvtomma, precis som det som revs för att anlägga Alby
torget. Några förslag inkom om att ett av parkeringshusen på Lagfartsvägen 
skulle bli en basketplan eller ett växthus eller både och. För de många 
muslimska organisationerna i området var det naturligt att föreslå ombyggnad 
av parkeringshuset till moské. Många muslimer brukade gå till särskilt anpas
sade källarlokaler för att utöva sin religion eller andra sociala aktiviteter. En 
större och lämpligare samlingslokal för alla var därför ett rimligt önskemål 
och muslimska föreningar lämnade in ett förslag för att inrätta ett 
allaktivitetshus. Förslaget innebar utöver moské även inrättande av lokaler för 
föreningar, ungdomskafé och lokaler för barnaktiviteter.  

Från förvaltningarnas systemvärldsperspektiv fördes diskussionen kring ett 
annat hus på kvarteret Rotemannen i industriområdet. Det handlade om en 
äldre industrifastighet på över 10 000 kvadratmeter som hörde till Alby gård 
en gång i tiden. Rotemannen betraktades som ett stort fult hus som stod och 
förföll i industriområdet – se kartan. Politiker och tjänstemän diskuterade 
under flera år vad man kunde göra med Rotemannen. Huset ägdes av en privat 
ägare som skulle ha gjort ett industrihus av det. Men ägaren gick i konkurs och 
kommunen började ana problem med en sådan utveckling eftersom ingen lade 
ner några pengar på huset. Det var mycket brottslighet kring huset, vilket drog 
in resten av industriområdet i en dålig spiral.  

Vid Rotemannens östra del finns ett radhusområde och samfällighets
föreningen hade klagat över den nya Afrikaklubben som verkade i en av de 
nedslitna lokalerna i närheten av huset. Ryktet om olovlig verksamhet kring 
Afrikaklubben spred sig ganska snabbt utan att afrikanerna fick en chans att 
försvara sig och sin verksamhet. Så småningom fick Afrikaklubben lägga ner 
verksamheten, men förfallet fortsatte. 

En projektledare från kommunledningsförvaltningen berättade att kom
munen bestämt sig för att köpa huset. Då hade kommunen två alternativ, 
antingen att riva huset och göra något annat där, eller att lägga ner ett tiotal 
miljoner på att rusta upp huset och få något innehåll i det. På den tiden kunde 
det också ha varit ett alternativ att hyra ut till företag som ett rent industrihus. 
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Men det fanns ingen marknad för det. Dessutom diskuterades behovet av 
lokaler för föreningslivet. Meningen var då att ta hand om huset för att 
därigenom skapa bra möjligheter för föreningar.  

Tjänstemännen kallade till flera dialogmöten för att diskutera huset med 
medborgare från hela Alby under våren 1999. Kallelserna stod i det lokala 
informationsbladet för Alby som delades ut gratis till alla hushåll. Delaktig
heten ökade och folk kom och anslöt sig. Jag minns ett stort möte på Grind
torpsskolan med nära 100 personer från olika håll och som tjänstemännen 
hade uppdelat i olika arbetsgrupper. Trots denna ökande delaktighet var före
ningarnas intresse för lokaler i huset ljumt. Samtidigt saknade tjänstemännen 
resurser för att möta eventuella kostnader. Men kommunen bestämde sig för 
att investera 13 miljoner kronor först för att rädda huset från att förfalla 
ytterligare. Andra steget var att räkna fram hur mycket det skulle kosta att 
rusta huset invändigt och göra det användbart. Det tredje steget skulle vara att 
rusta upp de lokaler som behövdes för olika intressenter, med tyngdpunkt lagd 
på föreningar. 

En svårighet, utöver att tjänstemännen saknade budget för att driva någon 
verksamhet, var att de inte visste hur mycket hyran skulle uppgå till om före
ningarna ville hyra lokal i huset. Intresset bland föreningar var lågt också 
därför att de redan hade lokaler. Man visste vad man hade, men inte vad man 
skulle få om de skulle flytta in i huset. Men tjänstemännen hade fått direktiv 
från kommunledningen att föreningar skulle ha tillgång till det här huset.156 

Därför såg tjänstemännen i områdesgruppen ingen annan som konkurrerade 
om lokalerna just då. Några förvaltningar började prata om att flytta sina 
kontor dit men de lokala tjänstemännen bedömde inte det som aktuellt. Det var 
en långsam process eftersom det inte fanns pengar till att åstadkomma bättre 
lösningar. 

Tiden gick och tjänstemännen väntade på att intresset skulle öka för att 
flytta till huset. Från projekt och förvaltningar visades intresse. Ett projekt var 
"Wayside", eftersom tanken från början var att det skulle bli ett ungdomshus. 
Wayside skulle vara en träffpunkt för äldre ungdomar som startat den lokala 
ungdomstidningen Wayout. Wayside var lite tveksamma till att flytta till 
Rotemannen. Huset ligger lite avsides och de hade det bättre vid centrum. När 
det gäller förvaltningarna fanns önskemål från det så kallade Individuella 
programmet, som erbjuds studenter som inte kan gå vidare till gymnasiet när 
de saknar tillräckligt bra betyg från grundskolan. Tjänstemännen hade behov 
av en bättre matsal och de ansåg att idén passade bra eftersom en matsal går 
att ha som café på kvällarna. 

I bakgrunden fanns fortfarande behovet av att skapa en integrerande arena 
för alla befolkningsgrupper som bor i Alby efter de infekterade mötena om det 
muslimska all-aktivitetshuset. När den Islamiska stiftelsen presenterade sitt 
förslag till kommunen reagerade planeringsstaben mycket positivt och skickade 

156 Intervju med projektledare från kommunledningsförvaltningen, sommar 2000. 
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förslaget vidare till samråd. Det var först då som reaktionerna från hyres
gästföreningen yttrade sig i välbesökta möten och mobiliseringen mot moské
bygget. Några av argumenten var att ljudet från böneutropet skulle bli för 
högt; att inströmningen av besökare från hela Stockholmsregionen skulle 
belasta omgivningens vackra natur; att mängden sopor som besökare skulle 
lämna efter sig skulle bli omöjlig att hantera i Alby. Problembilden kopplades 
till den då rådande krisen med outhyrda lägenheter. Det fanns 400 lediga 
lägenheter, och en del befarade att kommundelen skulle omvandlas till en 
spökby. Att icke-muslimer skulle flytta från Alby ansågs vara självklart, 
moskén skulle omvandla Alby till en oacceptabel islamisk enklav. 

Mot den bakgrunden drev olika människor argumentet att kommunen borde 
bygga ett allaktivitetshus i Alby. De ansåg att huset skulle tillfredsställa de 
behov på mötesplatser som muslimerna hade föreslagit, men som helst skulle 
bli en neutral plats för alla invånare. När diskussionen om Rotemannen dök 
upp fick tjänstemännen idén om att knyta ihop systemvärldens alla trådar från 
livsvärldarna i Alby och lösa flera problem på en och samma gång. Ett kultur-
hus med många funktioner vore bra till exempel för att kunna ha stora fester i 
eller en stor lokal med välrustad scen som skulle kunna användas av alla 
invånare i Alby. Huset skulle tillfredsställa de behov som muslimska nätverk 
en gång hade rest och som anammades av de flesta i Alby, samtidigt som det 
också lugnade samfällighetsföreningarnas och bostadsrättsföreningarnas oro 
för förfallet omkring bostadsområdet. Tjänstemännen bestämde sig för att 
kalla till ett möte och höra med befolkningen om idén. Jag minns första mötet 
där projektledaren delade ut ritningar med profil på hur huset skulle kunna se 
ut. Mötet var så spännande att de som gick till det öppna mötet bestämde sig 
för att göra ett studiebesök på plats. De intresserade skrev sitt namn på en lista 
och bildade en intressegrupp för Rotemannen. Parterna bestämde också tid för 
ett studiebesök till den nästan fallfärdiga gamla ladugården under våren 1999. 

Detta var kulmen av delaktigheten. Efter denna händelse vände situationen 
och andra aktörer utanför Alby tog över dialogprocessen, allaktivitetshuset och 
den lokala utvecklingen. Under sommaren samma år började förvaltningarna 
tala om att flytta dit Cirkus Cirkör och göra ett gymnasieprogram. Till hösten 
hade skol- och kulturförvaltningarna jobbat fram program kring hur huset 
skulle se ut. Det byggde mycket på Cirkus Cirkörs egna idéer om vad huset 
skulle kunna bestå av.157 

Processen med att ta fram ritningar efter Cirkörs önskemål gick parallellt 
under samma tid som tjänstemännen förde dialoger om huset med invånare 
och föreningsledare.  

– För sen hade vi ett möte på Kvarnhagsskolan. Det var när det var 
klart att Cirkus skulle flytta till Rotemannen. Det var väl när Cirkus 
Cirkör var där själva också med ett par stycken. Men innan dess var 

157 Intervju med projektledaren. 
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vi inte egentligen medvetna om de här intressena utan vi beskrev 
lokalerna som helt jungfruliga. Och till slut kom hela det paketet 
med de här olika delarna Cirkus och gymnasieutbildningarna och så 
har det fortsatt. Då bestämde vi att föreningshandläggaren från 
Kultur- och fritidsförvaltningen och Förvaltningschefen från Kultur
enheten helt enkelt gick igenom de föreningar som har uppfattats 
som intresserade istället för att sitta lite ospecifikt och ha en massa 
möten hela tiden, säger projektledaren.158 

Det som drabbade de lokala tjänstemännen var just att de drev en process med 
intentionen att göra förvaltningarna känsliga för medborgarnas livsvärldar sam
tidigt som det pågick andra rörelser inom systemvärlden. På ena sidan står 
medborgarna som inte lyckades bestämma vad de ville med huset, till exempel 
genom att föreningarna inte gav besked. Ytterligare en aktör var kulturförvalt
ningen som här såg en möjlighet att etablera en ny näringsverksamhet för att 
lyfta Alby genom en upplevelsesatsning.   

I slutändan var det den lokala tjänstemannagruppen som förlorade mycket 
förtroendekapital bland föreningarna när processen kring den lokala utveck
lingen till sist tog den vändning som vi idag kan se. Områdesutvecklaren, som 
fram till dess varit ganska aktiv med ett mobiliseringsarbete som visade goda 
tecken på ökande delaktighet, avgick och efterträddes av en ny som hade 
arbetat på medborgarkontor, också i Alby och Fittja. Han hade lyckats få till 
stånd ett föreningsråd i Hallunda-Norsborg. Det mångkulturella huset blev nu 
inte av som föreningsledarna hade tänkt. I stället hade Cirkuskompaniet kom
mit till Alby. Botkyrka kommun såg en möjlighet att bli känd för att vara en 
kommun där nya idéer prövas i en öppen och trygg miljö. Med en budget på 
nära 40 miljoner kronor – nästan halva budgeten för den lokala utvecklingen i 
Alby under 2000–2003, se nedan – var meningen att på detta sätt bryta dålig 
skolgång, hög arbetslöshet och låg medborgardelaktighet med hjälp av en 
satsning på upplevelseindustrin. Problemet var att tanken ännu inte var 
förankrad hos medborgarna. 

Med denna inledning har de aktörer som kom att bestämma över den lokala 
utvecklingen med Storstadssatsningen presenterats. Det handlar om vad Flyv
bjerg kallar för den lokala maktens ABC.159 I sin studie om den danska staden 
Aalborg gav han platsen samma betydelse som Machiavelli gav Florens vid 
analys av vad han kallade verita effetuale, den effektiva sanningen. Aalborg 
kom att bli en plats för att förstå hur makten verkar och dess betydelse för 
generella aspekter om social och politisk organisation genom att fokusera på 
frågor som Vart är vi på väg? Vem vinner och vem förlorar? Vilka makt
mekanismer används? Är det önskvärt? Och vad kan vi göra? Han utgick 
vidare från vad Nietzsche kallar för en obemärkt sanning som när den 

158 Projektledaren från kommunledningsförvaltningen. 
159 Flyvbjerg 2001: 147, se även Flyvbjerg 1998a. 
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analyseras på närmare håll avslöjar sig innebära massor med paradigm, meta
forer och allmänna betydelser som Nietszche kallar för Cyklopiska monument. 
Genom denna ansats kunde Flyvbjerg analysera de dialektiska förhållanden 
som uppstod mellan olika aktörer som bestämde över Aalborgs utveckling i 
det sammanhang av makt och förnuft som han studerade. När det gäller Alby 
har vi sett hur maktens ABC kommer till uttryck genom alla aktörer som ingick 
i kraftspelet om Alby: lokala föreningar, skolförvaltningen med tillhörande 
problem kring skolresultaten, bostadsförvaltningens ambitioner att fortsätta 
utveckla hyreshusen i en hållbar riktning och kulturförvaltningens satsning 
med en upplevelseindustri med hjälp av Cirkus Cirkör. Dessa aktörer utgjorde 
allesammans basen för den koalition som skulle driva den lokala utvecklingen 
i Alby under kommunens paroll att [Alby skulle] bli en attraktiv bosättningsort 
där nya idéer provas i en öppen och trygg miljö. 

* 

I det här kapitlet har jag introducerat bostäder, nätverk och nya idéer som det 
sammanhang inom vilket tjänstemännen i Dialoggruppen arbetade med sina 
insatser. Kommunen jobbade för att erbjuda ett varierat och attraktivt boende, 
få ner arbetslösheten, bättra skolsituationen, och visa sig som en kommun där 
nya idéer provas i en öppen och trygg miljö.  

Attraktivt boende började ta form inom ramen för ett kraftspel om den 
regionala utvecklingen i Stockholm och där Botkyrka fick en underordnad roll 
gentemot Stockholms bostadsbehov. Den rollen började med förhandlingar 
med den så kallade Stockholmsdelegationen för att lösa bostadsbristen åt 
Stockholm under 1950-talet. Under 1960-talet byggs områden som Alby, vilka 
passar Stockholms sammantagna utveckling bättre än Botkyrkas. Bostads
satsningen medförde en del sociala problem och en negativ spiral som Bot
kyrka fick ta hand om. Kommunen började agera och lyckades till sist vända 
den dåliga sociala spiralen under 1990-talet när kommunen satte igång ett stort 
förnyelseprojekt i Alby med hjälp av Albydialogen. I början av 2000-talet 
inleddes förhandlingar med den så kallade Storstadsdelegationen för att bland 
annat bryta segregationen som hade ökat i områden som Alby. 

Efter att ha vänt stigmatiseringen och lyckats få Alby att bli en attraktiv 
boplats i regionen återstod viktiga sociala frågor som att uppnå lägre arbets
löshet, bättra på dåliga skolbetyg och motverka social fragmentering. För att 
arbeta med dessa sociala frågor hade man regionala och lokala perspektiv på 
integrationsarbete inom systemvärlden. Det innebar att i arbetet för att skapa 
en hållbar utveckling i Alby uppstod ett kraftspel mellan två delar i 
systemvärlden, nämligen Storstadsdelegationen och kommunens tjänstemän i 
den centrala förvaltningen och lokalt i Alby. Å ena sidan ville de centrala 
förvaltningarna driva en tillväxtsatsning för att få ner arbetslöshet, ungdoms
kriminalitet och förbättra skolbetyg för att göra Alby och kommunen attrak
tivare i regionen. Å andra sidan hade tjänstemännen i Alby, som jobbat 
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närmare invånarnas livsvärldar, arbetat med en process för att skapa gemen
skap mellan olika grupper genom mötesplatser för ungdomar, äldre och kvinnor 
samt genom att sträva efter ett allaktivitetshus för alla oavsett kulturell och 
religiös bakgrund. 

Att driva systemvärldens tillväxtmål måste ses mot bakgrund av vad flera 
urbanforskare har lyft fram som ett klart nyliberalistiskt övertag, där staten som 
central styrande makt successivt har försvagats och tagit sig an en roll som 
samordnare av konkurrerande makter.160 I svensk kontext talar forskare om en 
regimskiftesteori som innebär att folkvalda församlingars beslutande makt 
reduceras till fördel för nätverk av icke folkvalda organisationer.161 Dessa nät
verk utgörs oftast av tillväxtkoalitioner med direkta kopplingar till näringslivet 
genom olika former av partnerskap.162 Dessa partnerskapskoalitioner reser för 
övrigt många frågetecken, och Ingemar Elander och Erik Westholm pekar på 
att det finns farhågor för att den växande nätverkstyrningen håller på att ur
holka den parlamentariska demokratin och dess olika stödjande och kontrol
lerande instanser.163 

Ett sätt att exemplifiera den här diskussionen är att observera hur växande 
nätverk tar plats i det lokala utvecklingsavtalet för Alby. Jag har visat hur 
några grupper prioriteras medan andra utesluts från att medverka i nätverket 
som ska iscensätta tillväxtmålen som tjänstemännen driver i Alby. Kommunen 
och Storstadsdelegationen satsade på en lösning som försökte förena regionala 
och lokala integrationsmål. 

När det gäller den regionala integrationen satsade kommunen på etable
ringen av en upplevelsesatsning i partnerskap med en Stockholmsförening. 
Satsningens mål var att göra Botkyrka känd som en kommun där nya idéer 
provas i en öppen och trygg miljö. När det gäller den lokala integrationen blev 
det ett problem att kommunen inte erbjöd några mål för ett partnerskap med 
det mångkulturella föreningslivet som hade förankring i befolkningens livs
världar. Ett annat problem var att arbetsmarknadsförvaltningen inte heller fick 
några resurser eller mål att jobba med för att få ner arbetslösheten i Alby. Det 
var också svårt att se hur cirkussatsningen skulle kunna leda till fler jobb i 
livsvärldarna, i synnerhet för personer som var arbetslösa i Alby. Detsamma 
gällde för hur upplevelsesatsningen skulle leda till bättre betyg för barnen i 
skolorna. Det var också svårt att se hur satsningen bättre skulle klara av att 
bearbeta de tidigare integrationsproblem mellan muslimer och icke muslimer 
som var på väg att lösas med ett allaktivitetshus. 

Sammanfattningsvis kom tjänstemännen på högre nivå i systemvärlden 
fram till regionala integrationsmål som egentligen inte involverade de behov 

160 Se till exempel Goodwin & Painter 1996: 635, Bridge & Watson 2000: 511 och Healey 2000. 

161 Fahlén 1998, Elander 1999 och Westholm 2000. 

162 Westholm 2000. 

163 Elander 1999 och Westholm 2000. 
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som fanns i Alby och som tjänstemännen som arbetade närmare invånarnas 
livsvärldar hade kommit i kontakt med under perioden.  

Medan upplevelsesatsningen tilldelades över hälften av budgeten för den 
lokala utvecklingen under perioden 2000–2003 fortsatte skolförvaltningen sitt 
arbete att motverka dåliga betyg med ungefär samma förutsättningar som ti
digare. Dessutom fick skolförvaltningen arbeta hårt på att knyta cirkus
satsningen till skolutvecklingen och utbildningsmålen. Närmare 20 miljoner 
kronor som skulle gå till direkta skolinsatser gick till cirkus. Huset, som kos
tade över 35 miljoner kronor för att bli det mångkulturella hus som föreningar 
längtade efter, blev till hälften Cirkörs kontor. 

Förhållandet mellan Stockholm och Botkyrka/Alby utgör ett mycket 
komplicerat kraftspel mellan system- och livsvärld, samtidigt som de inslag av 
nätverkstyrning som fanns skapade ett lokalt styrningsproblem när före
ningarna tappade tron på att verkligen få inflytande över den lokala utveck
lingen. Dessa aspekter utgjorde huvuddragen i det sammanhang inom vilket 
tjänstemännen fortsatte sitt arbete med Albydialogen och som jag kommer att 
diskutera mer utförligt i de kommande kapitlen. 

82 



5 Områdeskonferens eller eldsjälsseminarium 

I det här kapitlet ska jag lyfta fram frågan hur dialoggruppen bedömer olika 
idéer för att fortsätta utveckla Albydialogen och hur man skall möta lokal
befolkningen. Tjänstemännen ägnade en del av våren 2001 åt att utvärdera och 
överväga hur de skulle kunna arbeta med alla de projekt som lanserades med 
avtalet. Vid sidan av att reflektera över projektarbetet har de jobbat med ett 
dokument riktat till Albyborna där de förklarar hur de tänker göra för att 
utveckla Alby med hjälp av de projekt som fick stöd med avtalet. Dokumentet 
heter ”Så vill vi utveckla Alby” och är en uppdatering av den fysiska katalogen 
som utgör det lokala utvecklingsavtalets åtgärdsplan. Avtalet som de arbetat med 
sedan ett år tillbaka skulle revideras vid slutet av december 2001. Två av målen 
borde Dialoggruppen ha hunnit fram till i december. Det ena var att införa 
brukarinflytande i alla verksamheter. Det andra var att de senast 2001 skulle 
ha mött befolkningen och fått ett positivt svar på frågan om de boende hade 
inflytande över insatserna i Alby. Under de kommande månaderna behövde 
tjänstemännen dessutom samråda med befolkningen på något sätt för att vara 
säkra på om de kommande insatserna i revideringen av avtalet verkligen var 
efterfrågade av Albyborna. Dialoggruppen höll därför på att diskutera hur de 
skulle kunna involvera invånarna på olika sätt i arbetet. En seniorforskare, 
som följde gruppens arbete under hela perioden, tog fram en lång lista med 
förslag på dialogformer. För att ta ställning till förslagen skickade 
områdesutvecklaren ut en kallelse till medlemmarna i Dialoggruppen med 
uppmaningen att bland annat bedöma ett av alternativen ur seniorforskarens 
lista som hade tilltalat dem.164 Det handlade om ett panelseminarium om Albys 
framtid där tjänstemännen skulle bjuda in utvalda eldsjälar eller projektledare. 
I det här mötet bedömde de kriterier för deltagande, seminariets syfte, hur 
aktiviteten skulle ledas, samt tid och plats för aktiviteten.165 

Kriterier för deltagande 

I kallelsen har områdesutvecklaren föreslagit sig själv tillsammans med 
föreningshandläggaren som ansvariga för förberedelserna.  

164 Efter e-brev 1, våren 2001. 

165 Jag återger beskrivningarna av situationerna i presens för att markera hur närvaro i händelsen äger


rum.  Längre fram skiftar jag till imperfekt när jag följer en analys av det inträffade.  
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– Jag tycker att vi har pratat om föreningsråd och möjligheten att få 
liv i det, säger föreningshandläggaren. Ett annat sätt att angripa det 
skulle vara att vi samlar eldsjälarna, projektledarna, de som är en
tusiastiska med så olika saker i Alby, till en tvådagarskonferens .166 

Tjänstemännen påminner om den fruktlösa kampen att bygga ett föreningsråd 
för att samverka med befolkningen. Eftersom ett föreningsråd eller dess 
motsvarighet saknas för att driva Albydialogen överväger tjänstemännen vad 
som bör göras för att rätta till situationen. Föreningarna driver inte längre 
frågan och tjänstemännen kom aldrig tillbaka med den utlovade samman
ställningen som skulle leda till bildandet av rådet. Tjänstemännen hade ännu 
inte utvärderat frågan varför de inte lyckades med bildandet av rådet eller dess 
motsvarighet. Men för att etablera kommunikation med invånarna började de 
diskutera en lista med namn på ett tjugotal personer som de skulle bjuda in till 
en konferens. Personerna var föreslagna med utgångspunkt i tjänstemännens 
kontakter och kunskaper om Alby. Tjänstemännen förklarar utifrån sina 
perspektiv varför just dessa eldsjälar blir inbjudna och hur öppen den tänkta 
gruppen ska vara. 

– Och sen det är inte första gången. Sen är det återkommande, säger 
bostadsförvaltaren. Om någon kommer och säger, ja, det här låter 
jättespännande, får jag komma med? Eller vad gör vi om någon 
säger att jag kommer och en som är jättebra, får han komma med? 
Är det öppet eller slutet? Undrar han till föreningshandläggaren och 
områdesutvecklaren. 
– Nej, jag tycker att det är ett urval, svarar föreningshandläggaren. 
Folk som vi känner att vi vill satsa på. För att man har utmärkt sig. 
Det är lite grann av ett stipendium. 
– Alltså du tänker så! Nej då!, säger bostadsförvaltaren. 
– Så har jag tänkt, förklarar föreningshandläggaren. 
– Alltså till en början kan det vara så, säger områdesutvecklaren. 
Jag minns att vi diskuterade ett förslag om att ha en 
områdeskonferens, något slags, öppet för alla om Albys utveckling. 
Jag hade tänkt mer för ett stort arrangemang om Alby i Hallunda 
Folkets hus där alla kan få möjlighet att komma. 
– Men det gör man inte nu, lägger föreningshandläggaren till. 
– Men det här är, kanske kan vara, ett mellanting, säger områdes
utvecklaren. Behöver kanske inte vara så öppen den här gången. 
Men i fortsättningen behöver det inte vara utvalda personer av oss 
utan det är några som anmäler intresse. 

166 Observationen förda under Möte 2, dialogcitaten i det här kapitlet bygger på dess transkribering om 
inte annat anges. 
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– Men då tycker jag att man kan ta ställning till det då, svarar 
föreningshandläggaren. Men ett första steg är, tycker jag, att vi ska 
ha ramen.  
– Jag tänker att i fortsättning inte ska skapa bilden av det är ett 
slutet sällskap och så finns engagerade personer som står utanför, 
framför bostadsförvaltaren. 
– Nej, det här är ungefär som att starta en förening, förklarar 
föreningshandläggaren. Det är kanske två, tre stycken som har en 
idé och vill sätta upp saker och ting. Och sen vidtalar vi ett antal 
personer som bildar en interimsgrupp som sätter igång någonting 
/…/ och kanske begränsningen är att vi har pengar för att lägga på 
ett visst antal och då tillfrågar vi ett visst antal. 
– Om man nu ska tänka så här till exempel, säger Bostads
förvaltaren och summerar. Det här ska vara ett urval personer som 
är öppna och som vi tror på, som är öppna för en utveckling. 
– Eller måste öppnas, för de är som hämsko annars här och de 
måste liksom förändras! De måste få bo kvar i Alby, säger 
föreningshandläggaren. 

Tjänstemännen överväger och bedömer två huvudlinjer, en för större öppen
het, en för ett urval av kända personer – åtminstone till att börja med. Det 
uppstår någon sorts vilja till konsensus via en mellanlinje om en öppen 
konferens med ett urval av eldsjälar. De enas kring ett urval personer som är 
öppna och som tjänstemännen tror på i denna inledande fas. De utvalda 
personerna bör bli anpassningsbara till tjänstemännens projekt och behov. 

Merparten av de utvalda eldsjälarna företräder projekt som samverkar med 
förvaltningarnas olika delar på lokal basis. De ingår i verksamheter som finan
sieras med så kallade kommunala utvecklingspengar. Någon är projektledare 
för ett ungdomskafé, några andra står för träffpunkter för kvinnor, några kan 
vara föreståndare för fritidsgårdar, en till är anställd i projekt och så vidare. 
Alla eldsjälar har erfarenhet av att aktivt arbeta med projekt som förvalt
ningarnas systemvärld administrerar. En viktig aspekt är att nästan alla 
eldsjälar har fått kommunala medel för att arbeta med eller för utsatta grupper 
som barn, ungdomar och kvinnor. Det är det som gör gruppen intressant för 
tjänstemännen och för genomförandet av insatserna inom utvecklingsavtalet 
för Alby. Eldsjälarna besitter i tjänstemännens ögon potentiellt en möjlighet 
att föra de utsattas och brukarnas talan. 

Seminariets syfte  

Tjänstemännen fortsatte diskussionen om att möjliggöra invånarnas 
medverkan i den lokala utvecklingen. Det initiala syftet med mötet med 
eldsjälar diskuteras nu. 
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– Syftet är att öppna nya kanaler, nya dörrar, ta del av de boendes 
tankar i vårt arbete, säger områdesutvecklaren. Vi ska tänka på att 
en framtida områdeskonferens, öppen för alla boende, kanske ska 
kopplas till de här dagarna, diskutera det och vid slutet få de som är 
intresserade att anmäla sig. 
– Antingen så blir slutet så eller så pratar vi aldrig någonsin om ett 
föreningsråd eller nätverk, att vi har det som målsättning, säger 
föreningshandläggaren. Utan det är i våra huvud någonstans, som i 
sin förlängd. Det här handlar om att skapa nånting gemensamt och 
bra. Tänkt för Alby! 
– Jag tycker inte att vi ska koppla det här specifikt till föreningsråd, 
säger områdesutvecklaren lite avvisande. 
– Aldrig säga det men någonstans ändå inne i våra själar, tilläger 
föreningshandläggaren 
– Det är en process som pågår det måste stå om innehållet i de här 
dagarna att vi utnyttjar konferensen konkret för att bearbeta kon
flikten som finns mellan vissa eldsjälar. Därför får inte vi missa 
tillfället. Om den blir för stor hinner de kanske inte möta varandra 
och prata, säger områdesutvecklaren.  
– Nej, jag tror att det kan vara avstampen, tillägger förenings-
handläggaren. 
– En början i alla fall, säger områdesutvecklaren avslutningsvis om 
ämnet. 

Syftet med seminariet är att öppna nya kanaler för att ta del av de boendes 
tankar om tjänstemännens arbete, att bearbeta konflikter mellan eldsjälar och 
att styra aktiviteten till bildandet av ett föreningsråd eller liknande nätverk. 
Tjänstemännen ställs här inför att trovärdiggöra eller förkasta två handlings
övervägande diskurser när det gäller att välja väg för dialog. Å ena sidan en 
öppen dialog, konferensen skulle bli förstadiet till en stor områdeskonferens. 
Å andra sidan ett slutet nätverk som påskyndar de utvalda mötesdeltagarna att 
bilda det eftertraktade föreningsrådet som tjänstemännen haft så svårt att 
skapa. Det finns ett akut behov av att agera, eftersom ett år redan gått och 
arbetet borde vara i full gång. Samtidigt börjar Dialoggruppens olika uppdrag 
bli mer och mer utkristalliserade och tjänstemännen börjar vässa eldsjäls
konferensens frågeställningar samt Dialoggruppens mera specifika uppgift 
under arrangemanget.  

– Jag har kommit fram till tre punkter för den kommande 
konferensen, säger områdesutvecklaren. Hur fungerar dialogen 
mellan Albyborna och kommunen. Hur kan den förbättras. Var och 
hur kan vi samverka för Albys bästa? En femårsplan för Alby, ta 
fram långsiktiga mål för utvecklingen av Alby. Frågan är, kan den 
här Dialoggruppen ha en utvecklingsstrategi eller är det 
områdesgruppen som ska ha den? 
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– Hela områdesgruppen ska vara med, svarar bostadsförvaltaren. 
Men det är inte säkert att det uppstår en strategi bara för att vi har 
en heldag med områdesgruppen. Vi kommer att känna oss ganska 
frustrerade redan när dagen börjar. Vi behöver förbereda oss och 
kunna sortera vad som är viktigast. 

Områdesutvecklarens idéer kan ses som uttryck för olika handlingsöver
väganden som från ett retoriskt perspektiv verkar ganska logiska i relation till 
varandra. Han föreslår att utgå från att ta reda på varför dialogen inte fungerar. 
Sedan föreslår han vad man skall överväga för att dialogen skulle kunna 
förbättras. Han föreslår avslutningsvis att ta fram en femårsplan och ett antal 
långsiktiga mål. Tjänstemännen fortsatte diskussionen och vände fram och 
tillbaka på de olika svårigheter som kunde uppstå under mötets genomförande. 
De bestämde sig för att även arbeta fram en strategi för Dialoggruppen under 
våren. Den här strategin hängde samman med revideringen av utvecklings
avtalet, speciellt för att förbättra Albydialogen som metod för att kommuni
cera med medborgarna 

Tjänstemännen hade diskuterat hur, och på vilket sätt, som brukarnas 
inflytande skulle kunna börja ta form framöver såväl i Dialoggruppen som i 
områdesgruppens lokala utvecklingsarbete.  

När det gäller kriterierna för delaktighet kan seminariet ses strida mot kravet 
att ingen får exkluderas från det som diskuteras, det första giltighetskravet som 
Habermas ställer i sin diskursens etik.167 Ställt i relation till Albys utveckling 
skulle kravet formuleras som att ingen Albybo får exkluderas från att diskutera 
Albys utveckling. Tjänstemännen har övervägt att genomföra en områdes
konferens som i praktiken skulle kunna tillfredsställa denna ambition, om än 
med realistiska begränsningar. Men under diskussionen förkastade tjänstemän
nen idén och bestämde sig istället för att genomföra ett eldsjälsseminarium där 
kriteriet för delaktighet vilade på att det är personer som tjänstemännen be
dömer som öppna för en utveckling och som tjänstemännen tror på. 
Eldsjälarna var redan involverade i olika projekt för den lokala utvecklingen 
som tjänstemännen redan driver.  

När det gäller seminariets syfte är meningen att inledningsvis öppna nya 
kanaler för kommunikation med inbjudna eldsjälar istället för med boende. Ett 
ytterligare syfte var också att skapa harmoni mellan eldsjälarna, eftersom det 
hade uppstått spänningar mellan några av dessa. Efter att ha skapat harmoni 
hade tjänstemännen som eget mål att omvandla denna lösa grupp av eldsjälar 
till ett fungerande nätverk eller till ett föreningsråd som kan engagera flera i 
Albys utveckling.  

Det sista målet kan ses som tydligt uttryck för vad Habermas diskuterar som 
strategiskt handlande.168 Han gör en distinktion mellan strategiska handlingar 

167 Habermas 1990: 65-66; Habermas 1993: 31 i Flyvbjerg 1998b: 213; 2001: 91. 
168 Habermas 1995: 99f. 
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som är framgångsorienterade och kommunikativa handlingar som är 
förståelseorienterade och där aktörerna samordnar varandras uppfattningar via 
uppnående av inbördes förståelse. Strategiska handlingar utgör tillsammans 
med de instrumentella, som söker effektivitet, det han kallar för framgångs
orienterade handlingar. Habermas definierar strategiska handlingar som 
sådana som bygger på subjektcentrerade framgångskalkyler.169 I tjänste
männens arbete ligger dessa framgångskalkyler i målet att bilda ett förenings
råd eller ett liknande nätverk. Föreningsrådet, eller eldsjälarnas nätverk, skulle 
företräda de boende för att samverka med förvaltningarnas systemvärld. En 
sådan handlingsinriktning kan lättare förstås utifrån de invanda vanor som har 
uppstått i en planeringspraktik som har ärvt mycket av den fysiska plane
ringens tekniska expertis som oftast bygger på ett förhållande mellan ett aktivt 
subjekt och ett passivt objekt. När tjänstemännen använder det tekniska och 
instrumentella förnuftet för samhällsbyggande möter de en del komplikationer 
som överskuggar det kommunikativa förnuftet som skulle kunna leda till en 
dialog med invånarna.  

Samling för Alby var då upplöst. Föreningen bildades 1996 med visst inslag 
av tjänstemännens instrumentella förnuft som gjorde den till en företrädare för 
lokalbefolkningen gentemot pressen och områdesgruppen. Efter år 2000 fick 
tjänstemännen uppdrag från kommunala politiker att bygga föreningsråd i hela 
kommunen för att kunna driva den lokala utvecklingen genom växande 
nätverk. Politikerna tänkte förmodligen antingen utifrån ett teoretiskt eller ett 
kommunikativt förnuft. Men när politikerna lämnade uppdraget att bygga 
demokratiska strukturer som föreningsråden till tjänstemännen inträffar en 
intressant förskjutning beträffande vilket slags ”förnuft” som ska komma till 
användning för att verkställa uppdraget. Det teoretiska eller kommunikativa 
förnuftet från politiker ersätts med tjänstemännens instrumentella förnuft. 

Tjänstemännens arbete är alltså mer komplext än problematiskt ur demo
kratisk synvinkel. I det här sammanhanget har jag tagit fasta på de inslag av 
manipulation som tjänstemännen tvingades införa för att få till stånd 
interaktion med de utvalda eldsjälarna. Genom en uppföljning av inslagens 
upprinnelse kan man bättre förstå vad som händer när de demokratiska 
strukturerna ska byggas med hjälp av det tekniskt instrumentella förnuftet som 
kan vara dominerande i förvaltningarnas systemvärld. Denna aspekt bör man 
ha i åtanke vid analysen av hur tjänstemännen sen går in på att bestämma 
seminariets fortsatta planering. 

Val av seminarieledare och metod 

Efter att ha förkastat förslaget om en områdeskonferens och bestämt sig för ett 
eldsjälsseminarium är tjänstemännen inne på att bestämma samtalsledare, 

169 Habermas 1995: 99. 
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metod och platsen för aktiviteten. Med tanke på eldsjälarnas skilda bakgrunder 
är det viktigt att definiera kvaliteterna för samtalsledaren som utifrån de givna 
förutsättningarna kommer att bestämma uppläggning och metod för själva 
mötet. 

– Det finns besvärliga människor, jag menar besvärliga inom 
citationstecken, säger områdesutvecklaren. Men de har också en
gagemang. Och jag tror inte att kriteriet kan vara /…/ att de inte ska 
vara besvärliga utan kriteriet måste ändå vara att de här 
människorna ska ha ett engagemang, har synpunkter och vill göra 
någonting. 
– Absolut!, säger föreningshandläggaren. 
– Sen måste de ta ställning till sitt sätt att förhålla sig till de andra i 
såna här sammanhang, säger områdesutvecklaren. Det krävs också 
att vi har ett genomtänkt program de här dagarna. 
– Ja, det är inte vi som ska leda det här, påpekar föreningshand
läggaren. 
– Vem ska leda då? undrar bostadsförvaltaren. 
– Vi måste prata om det, där vill vi inte att det ska bli en sån där 
klassisk traditionell, att anlita någon föredragare, säger områdes
utvecklaren. 
– Jag tänker på Mångkulturellt centrum, säger föreningshand
läggaren. 
– Jag tänker ännu närmare, berättar bostadsförvaltaren. Jag tänker 
på framtidsverkstaden, där man jobbar pedagogiskt. Det finns ju 
personer här /…/ med dokumenterad förmåga. Jag tänker på 
personer som jobbar på framtidsverkstan i Fittja. 

Framtidsverkstaden är en verksamhet från kommunens kulturenhet som drivs i 
samarbete med bostadsföretaget och som anknyter till Mångkulturellt 
Centrums utställning Adress: Fittja. Med utgångspunkt i Fittjas historia och 
hembygd och deltagarnas egna erfarenheter arbetar projektledarna med att 
gestalta tankar om både samtid och framtid.170 

Att bygga nätverk för att organisera dialoger med lokala föreningar och 
medborgare så som tjänstemännen gör nu är inte ovanligt. Inom ramen för 
Storstadssatsningen uppmuntras till så kallade framtidsverkstäder och lokala 
dialoger. Framtidsverkstäder är sådana där tjänstemännen bjuder in lokala 
eldsjälar och viktiga aktörer till samtal för att ta fram framtidsscenarier som 
ska vägleda den framtida utvecklingen. Storstadsdelegationen har gett ut ett 
dokument med kriterier för att organisera dessa möten.171 Mot bakgrund av 
behovet av möten i de 21 bostadsområden för vilka kommunerna tecknade 

Framtidsverkstad går att hitta på Mångkulturellt centrums och Botkyrka kommuns hemsidor 
(gemensam webbserver) http://www.botkyrka.se/kommunalservice/kultur/framtidsverkstan/ . 

171 Storstadsdelegationen 2002. 
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lokala utvecklingsavtal med staten har det växt fram både ett vetenskapligt 
ämnesområde och en hel bransch som ägnat sig åt lokala dialoger.172 

– Det är många som jobbar med just framtidsverkstad, det är ju en 
metod att arbeta med under seminarium egentligen, förklarar 
föreningshandläggaren.  
– Finns det några såna aktörer i Alby, som jobbar på nätverk, 
undrar områdesutvecklaren och åtföljs av gruppens tystnad.  
– Nej, svarar bostadsförvaltaren efter en stunds betänketid. 

/…/ 

– Och sen ska det vara någon som inte har några fördomar som kan 
motsägas, säger områdesutvecklaren. Utan någon opartisk bland 
alla de intressekonflikter som kanske är samlade där. Det är viktigt 
att man har den där förmågan. 

Gruppen diskuterar tänkbara personer inom områdesgruppen som kan leda 
seminariet. Områdesutvecklaren tar upp att det också är viktigt att ha personer 
som har respekt bland olika befolkningsgrupper i Alby. Områdesutvecklaren 
poängterar att det är viktigt att balansera olika grupperingar med personer som 
klarar att hantera gränsöverskridande samtal för att folk inte ska uppfatta att de 
drabbas av opartiskt samtalsledarskap. Gruppen kommer överens om att områdes
utvecklaren och föreningshandläggaren ska jobba vidare på ett förslag om vem 
som ska leda seminariet. Det ska vara antingen en person som kan vara ”nära” 
men som etablerar distans till deltagarna, eller några personer inifrån med 
förmåga att hantera och balansera gruppens sammansättning för att undvika 
partiskhet. Tjänstemännen bestämmer avslutningsvis att platsen för samman
komsten ska vara en konferensgård som ligger 20 minuters bilresa från Alby. 

För att sammanfatta detta möte kan man se att tjänstemännen i Dialog
gruppen resonerat kring målet att införa brukarinflytande i alla verksamheter. 
Som ett steg mot målet att införa brukarinflytande inom ramen för Alby
dialogen övervägde de två alternativ. Ett var en områdeskonferens, men den 
idén förkastade tjänstemännen. Det andra var att organisera ett panelsemina
rium med inbjudna projektledare och eldsjälar. Det var personer som tjänste
männen kände som öppna för en utveckling och som de ville tro på. 
Tjänstemännen valde det senare alternativet och bestämde sen tre huvudsyften 
med seminariet. Det första var att börja öppna nya kanaler för att ta del av 
eldsjälarnas tankar. Ur den synvinkeln kan aktiviteten ses som en strävan att 
göra tjänstemännens och förvaltningarnas systemvärld mer känslig för eldsjä
larnas livsvärldar. Det andra syftet var att bearbeta konflikter mellan några av 
eldsjälarna och projektledare som är involverade i satsningen för att skapa ett 
mer harmoniskt klimat kring den lokala utvecklingen. Det tredje syftet var att 
styra aktiviteten till bildandet av ett föreningsråd eller liknande nätverk som 
kunde företräda medborgarna i Albydialogen. Under aktiviteten hade tjänste

172 Se till exempel Denvall & Salonen 2000. 
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männen tänkt fråga de inbjudna hur dialogen fungerade mellan kommunen och 
Albyborna, hur dialogen kunde förbättras, var och hur eldsjälar och tjänstemän 
kunde samverka för Albys bästa samt för att bestämma en femårsplan för 
Albys utveckling och några andra långsiktiga mål. Avslutningsvis började de 
diskutera vem som skulle leda seminariet och hur. Tjänstemännen gick med 
dessa handlingsöverväganden kring eldsjälsseminariet till nästa möte i 
områdesgruppen några dagar senare. 
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6 Brukarinflytande 

Låg delaktighet i samhällsutveckling brukar ses som ett allmänt samhälls
problem inte bara i mångkulturella platser. I det här kapitlet ska jag belysa hur 
lokala tjänstemän gör för att införa brukarinflytande och fastställa några mål 
för den lokala utvecklingen. I förra kapitlen visade jag de förändringar som 
var på gång och hur tjänstemännen började diskutera Dialoggruppens mål att 
införa brukarinflytande i alla verksamheter. För att underlätta vägen till ett 
sådant mål bestämde de sig för att organisera ett seminarium med projekt
ledare och eldsjälar som tjänstemännen känner att de vill tro på.173 I det här 
kapitlet ska jag visa hur tjänstemännen förankrar dessa tankar om brukarin
flytande i områdesgruppen. 

Eftersom Dialoggruppen möter tjänstemännen från de andra arbetsgrup
perna diskuteras andra viktiga frågor. Ett problem som är intressant att 
diskutera är hur tjänstemännen i områdesgruppen försökte utvärdera sina 
metoder och medvetandegöra sina kunskaper.   

Dialogerna som följer exemplifierar två viktiga aspekter. Den ena är hur 
tjänstemännen flätar samman brukarinflytande med nätverksstyrning när de 
skriver in förväntningar om brukarinflytande i framtida avtal med föreningar. 
Den andra aspekten är hur de brukar bestämma mål och framställa resultat 
som genomsyrar åtgärdsplanen för Alby, i synnerhet kvantitativa procent
satsningar som till exempel högre antal väljare, godkända betyg och fler 
arbetstagare. Jag vill uppmärksamma dessa exempel för en senare diskussion 
om hur tjänstemännens arbete påverkar förutsättningar för demokratisk 
utveckling på lokal nivå. 

173 Låt mig precisera hur jag i fortsättningen ska hantera betydelsen av det uttryck som tjänstemännen 
använde för att referera sig till eldsjälar som de ska bjuda till panelseminariet. Tjänstemännen 
använde uttrycket ”det här ska vara ett urval personer som är öppna och som vi tror på”. I svensk 
ordbok står att verbet tro handlar om övertygelse om pålitlighet eller vederhäftighet hos någon eller 
något. I kombination med prepositionen på signalerar övertygelse om goda egenskaper eller utveck
lingsmöjligheter hos någon. Det ges några exempel: den blinda tron på auktoriteter; hans obegrän
sade tro på sig själv; hennes tro på honom. Enlig denna tolkning agerar tjänstemännen i övertygelsen 
om goda egenskaper eller utvecklingsmöjligheter hos eldsjälarna. Man skulle känna sig frestad att 
använda uttrycket känna tilltro till, som enlig lexikon betyder övertygelse om trovärdighet eller 
pålitlighet hos någon eller något och som kan jämföras med tillit. Man exemplifierar med uttryck 
som: sätta sin tilltro till polisen; tilltron till regeringen var rubbad. Jag väljer att i alla fall följa 
samma uttryck som tjänstemännen använde från början. Jag tror att det är det bästa sättet för mig att 
undvika missförstånd. 
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Att skriva in förväntningar 

Tjänstemännen i områdesgruppen sitter i Grindtorpskolans personalrum. Det 
är den 28 mars och Områdesgruppen går igenom arbetsgruppernas insatser.174 

När vi kommer till Dialoggruppen rapporterar Föreningshandläggaren om 
planeringen av Eldsjälsseminariet och tankarna kring att införa brukar
inflytande i alla verksamheter. Hon börjar med att förankra eldsjälsseminariet.  

– Vi har ett antal projekt här som drivs av föreningar med mycket 
engagerade eldsjälar och projektledare. Vi vill ta tillvara kraften som 
finns i de här personerna och samla dem till två dagars seminarium 
med sikte på/…/ett femårsperspektiv för utvecklingen i Alby. Det 
seminariet har vi förslag på två vardagar, [under hösten 2001]. Vi 
håller på och ta fram programinnehåll i Dialoggruppen/…/men vi är 
inte helt klara ännu på hur vi går in själva och om vi ska ha någon 
neutral/…/person utifrån som leder. Det finns 50 000 kronor avsatta 
för föreningsledarutbildning i åtgärdsprogrammet som vi ska 
disponera för det, förklarar föreningshandläggaren.175 

Det blir för det mesta glada och entusiastiska uttalanden från områdesgruppen 
om Dialoggruppens arbete. Tjänstemännen fortsätter att förankra idén om att 
koppla seminariet till brukarinflytande, som nu börjar introduceras i områdes
gruppen. 

– En reflexion är väl också kring nästa punkt, det här med brukar
inflytande, säger områdeschefen. Det här seminariet kan vara en del 
i brukarinflytandet, vi kan så att säga nyttja de där eldsjälarna eller 
hur? Det var det du ville säga. 
– Ja, säger föreningshandläggaren instämmande.  
– Då kan vi gå in på brukarinflytande, säger områdeschefen. Jag vet 
inte om alla har förstått komplexiteten i den frågan att få in det här 
brukarinflytandet. Det öppnades kring utbildningar, i och med att 
några föräldrar/…/var intresserade av utbildningsfrågor och hade 
hört av sig till Albyskolan i något sammanhang.  
– I början var det en fråga som väcktes i gruppen, säger områdes
utvecklaren. Att vi skulle försöka satsa koncentrerat på Albyskolan, 
för att uppmuntra föräldra- och elevstyre. Sen tyckte vi att vi 
egentligen här i sammanhanget skulle reda ut vilka inflytandemål 
som vi har i år och utvecklingsplan som vi har lyft till den ordinarie 
satsningen. Vi måste återkomma till de här punkterna kontinuerligt 
och påminna verksamheterna om att arbeta metodiskt. Sen har det 
varit politikerkafé förra onsdagen i området. Några föräldrar från 

174 Observationen förda under Möte 3.

175 Observationen förda under Möte 3, dialogcitaten i det här kapitlet bygger på dess transkribering om


inte annat anges. 
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Albyskolan var där. De var ganska kritiska mot ledningen i Alby
skolan om mot hur de blev behandlade av föräldrarådet. Det känns 
lite allmänt att skolledningen i Albyskolan behöver göra en hel del 
för att lyfta upp Albyskolan. Vi har besökt alla projekt som pågår i 
Albyskolan och vi konstaterar att det är faktiskt en skola mitt i byn. 
Det pågår en massa aktivitet i skolan, men det kändes som att 
kommunikationen mellan olika verksamheter och olika projekt i 
skolan var inte den bästa. Det finns en hel del klagomål, jag ska e
posta namnen på de där personerna till grindtorpsrektorn och 
skolchefen som är sammankallande i utbildningsgruppen så att ni 
kan ta kontakt med dem. 

Områdesutvecklaren framför Dialoggruppens önskemål om att betrakta Alby
skolan som en ”skola mitt i byn” och önskemål att införa brukarinflytande. 
Han framför att de föreningar och projekt som brukar skolan ska få mera att 
säga till om. Tjänstemännen inleder en diskussion. Områdesutvecklaren för
klarar nu vad Dialoggruppen hade kommit fram till inför detta möte om extra 
stöd till Albyskolan. Bättre samverkan diskuteras för att uppnå bättre resultat. 
Områdeschefen anser att det finns två nivåer för att diskutera den typen av 
stöd inom områdesgruppen.  

– Dels ska vi i alla arbetsgrupper få med oss brukare och granska 
vad vi håller på med. Till exempel om det är rätt prioriteringar och 
så vidare som vi gör. Sen kommer man ner på enhetsnivå, i vårat 
fall i utbildningsgruppen har vi tre olika skolenheter. Man får ta tag 
på enheterna och se vilka förutsättningar finns att skapa exempelvis 
föräldrastyrda styrelser i skolan. Det är utifrån det resonemanget 
som vi hoppas att föräldrarna vill vara delaktiga för att ta reda på 
vad brukarna vill ha. Men jag tror att det är bra att man börjar i 
utbildningsgruppen också och diskutera där vilka förutsättningar 
som finns och förhoppningsvis få alla tre skolenheterna med och 
inte bara fokusera på Albyskolan. För det är naturligtvis lika 
intressant att brukarinflytande här finns på Grindtorpsskolan och 
Kvarnhagsskolan. Även om vissa föräldrar kanske tycker att dessa 
skolor fungerar bättre det är ändå intressant att få med brukarna i 
styrelsen av skolorna/…/Men återigen, vi måste ha lite mer 
eldsjälar än de här två föräldrarna som var just för Albyskolan då, 
säger områdeschefen.  

Föreningshandläggaren förtydligar längre fram dimensionen av brukarin
flytande som ett mål som kommunen har för alla sina förvaltningar och som 
ingår i Dialoggruppens uppgifter enlig Åtgärdsplanen för Alby. 

– Jag skulle vilja backa till den nivå som vi har i åtgärdsplanen här 
att alla verksamheter ska upprätta strategier och planer och lämna 
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lägesrapporter. Brukarmedverkan har ändå funnits i kommunen i 
förvaltningarnas mål sedan tidigare. Och det finns säkert påbörjat 
på olika sätt och i olika former. Jag tycker att vi skulle ge oss själva 
order att gå hem och leta i våra förvaltningar och komma till områdes
utvecklaren med det som finns. Det är viktigt att vi får en kart
läggning av det lilla som finns. Nu skummade områdeschefen lite 
grann vad som gäller på skolan. Jag vet att på Kulturförvaltningen 
pågår ett visst arbete med brukarmedverkan på idrottsanläggningar 
och jag är inte uppdaterad hur det är just i Alby. Biblioteket vet jag 
inte hur det är om man tar in grupper som Rum för samtal, som kan 
medverka till att det blir intresserade människor. Så det vore 
intressant, tycker jag, om vi kunde avlägga något slags lägesrapport 
och disciplinera oss och göra det. Det är så lätt och tappa bort det, 
och dels också ingår i den reguljära verksamheten. 

Tjänstemännen kommer fram till att var och en på var sitt håll går igenom vad 
respektive förvaltning säger om brukarinflytande. De ska rapportera till 
Dialoggruppen som ska få en samlad bild om ämnet för att upprätta en läges
rapport om saken.  

Så här långt har Dialoggruppen förankrat sina mål om seminariet med eld
själar som ett steg på väg att införa brukarinflytande i Alby. Seminariet ska 
äga rum under hösten. Områdesgruppen består av flera arbetsgrupper som var 
och en håller i olika aktiviteter. Nästa ämne på dagordningen är att upprätta ett 
kalendarium för alla områdesgruppens aktiviteter i Alby under året. I det som 
följer vill jag belysa hur tjänstemännen förankrar tanken om en Albydag, en 
viktig aktivitet som Nätverksgruppen, ungefär på motsvarande sätt som 
Dialoggruppens eldsjälsseminarium, har tagit på sig att organisera.  

Ett problem med Albydagen är att varken skolor eller föreningar och 
fritidsgårdar verkar intresserade av evenemanget. Samling för Albys (SfA) 
representant är här i områdesgruppen å föreningen Samling för Albys vägnar, 
som ses som invånarnas representant i områdesgruppen. Han är besviken på 
det låga intresset för Albydagen och undrar om det kan finnas bättre sätt att 
främja föreningars och projektens delaktighet i aktiviteten. Han förklarar.  

– För att idag så märker vi att, till exempel det med Albydagen och 
andra arrangemang som vi gör i centrum tillsammans med företagar
föreningen, att ofta har vi svårt att få samarbete och jag vet inte 
varför. Oftast är det pengar, eller så bjuder man föreningar att visa 
sin verksamhet. Men det är jättesvårt, jag vet inte om det står /…/ 
när projekt får de här utvecklingspengarna att vi ska vara delaktiga i 
det som händer i Alby eller om vi ska kräva delaktigheten i det här. 

Dialoggruppen har nio projekt att bevaka inom ramen för Storstadssatsningen. 
Samling för Alby driver just nu två av Dialoggruppens projekt; Alby kvinno
forum och  Wayside som tillsammans har en budget på 2,5 miljoner kronor 
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under tre år.176 SfA-representanten är projektledare på Wayside och ansvarig 
utgivare för tidningen Wayout som är en av aktivitetssatsningarna inom 
projektet och som områdesgruppen använder ibland för att informera invånar
na om viktiga saker. SfA-representanten har inte lyckats få föreningarna att 
medverka i organisationen av Albydagen. Han anser att förvaltningar redan 
kräver mycket av projekt som Wayside och Wayout, men att samma typ av 
krav sällan ställs på ”andra projekt”. 

Områdesutvecklaren undrar i linje med SfA-representanten om det går att 
kräva vissa samarbetskriterier för att bidrag till föreningar skall beviljas. Till 
exempel krav på att föreningar ska engagera sig mer när aktiviteter som 
Albydagen ska organiseras. 

– Jag tänker på ABF, som har fått så mycket pengar för olika 
projekt i Alby, att Förebildarna till exempel är ett av projekten, och 
Albyjouren är en sån verksamhet som man kan tycka spontant att 
det är en mycket bra forum för Förebildarna att visa sig. Det är 
meningen med ett projekt att de ska visa sig som förebild till andra 
ungdomar och var ute och synas, inte bara i skolan utan kanske i 
området också. Och där har det varit lite svårt att få dem med på 
tåget, säger områdesutvecklaren. 

Förebildarna är ett ABF-projekt som kostar 300 000 kronor på tre år och ett av 
de nio som ingår i Dialoggruppens målområde. Projektet handlar om att 
identifiera fritidsgårdsbesökande tonåringar som är intresserade av att påverka 
beslutsprocessen inom det lokala föreningslivet. Fritidsgårdarnas gårdsråd 
väljer ut de intresserade tonåringar som sen går till olika kurser för att leva upp 
till rollen som förebild.177 Albyjouren är ett projekt från Samling för Alby som 
SfA-representanten har ansvar för. Projektet är Albys egen variant på Lugna 
Gatan och ska svara för ordning och reda på olika arrangemang i Alby och för 
att kvällsvandra fredag–lördag.178 Vad som nu föreslås är att ungdomar som 
intresserar sig för att påverka beslutsprocessen i föreningslivet också ska 
kunna föras samman med dem som medverkar i trygghetsvandringar och agera 
ordningsvakter på gator, torg, bussar och tunnelbanevagnar.  

Områdesutvecklaren anser att det är en öppen fråga om det går att villkora 
beviljade medel med krav på samarbete mellan projekt och föreningar. 
Föreningshandläggaren anser på den punkten att bidragen är till för att ut
veckla en förening och att det finns kriterier som man ska eftersträva när det 
gäller samarbete. Områdesutvecklaren insisterar om kriterier för att ställa krav 
på konkreta motprestationer till föreningar och undrar om områdesgruppen ska 
få mer att säga till om, från ett områdesperspektiv, när förvaltningar beviljar 
föreningsbidrag. 

176 LUVA 2000, Åtgärdsplan för Alby, s.4

177 LUVA 2000, Åtgärdsplan för Alby, s. 6.

178 Ur projektbeskrivningen http://www.Botkyrka.se mars 2004. 
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– Det är inte uteslutet att man skriver in att vi har förväntningar på 
att man samarbetar, säger områdeschefen. 
– Jag undrar om det inte står nästan på varenda samarbetsavtal. I så 
fall kanske man är dålig på att informera, tillägger föreningshand
läggaren. 
– Jag undrar om de som får medel från Storstadssatsningen avkrävs 
större ansvar än andra, säger områdeschefen för att spetsa till frågan. 
– Idag känns att man måste hela tiden visa framfötterna och driva 
det ena projekt och sen direkt till nästa, svarar SfA-representanten. 
Och sen har man fem grejer på samma projekt. Fortfarande är det 
två personer, en och en halv i vårat fall. Det är en diskussion som 
jag hoppas på i och med det där seminarium/…/Bara den här Alby
dagen känns ungefär så eftersom de andra inte behöver synas. 

Föreningshandläggaren delar inte den uppfattningen och upplyser om att andra 
föreningar och projekt till och med har kö för de som vill vara med i deras 
verksamheter. Men SfA-representanten förtydligar sina önskemål.  

– Det är oftast fritidsgårdar som man vill ha med i de här 
verksamheterna, eftersom det är ungdomar som kommer att växa 
också. 

Innan vi går vidare med hur tjänstemännen hanterade SfA-representantens 
krav på samarbete mellan föreningar är det viktigt att beskriva i vilket 
sammanhang som kravet kom upp. Det rådde något sorts kraftspel mellan de 
fritidsgårdar som arbetar med barn och ungdomar i åldrarna från sju till 25 år. 
Det fanns två fritidsgårdar för skolbarn. Den ena var Kvadraten, eller Café 
Höjden på Albyberget. Den förvaltades av föreningen Konyaspor och hade 
inga projekt finansierade inom ramen för Storstadssatsningen (2001). Gårdens 
profil är idrott och lek och hade under senare tid initierat DJ-skola och tjej
tidning. Den andra fritidsgården är Café Pausen och fanns i Albydalen. Den 
förvaltades av ABF som hade projekten Minifejm, Brobyggarprojektet, 
Eftermiddagsverksamhet och den redan nämnda Förebildarna. Dessa fyra 
projekt hade en sammanlagd budget på ytterligare 2,5 miljoner kronor på tre år 
och ingick tillsammans med Wayside, Kvinnoforum och Albyjouren också i 
Dialoggruppens målområde.179 Fritidsgårdens profil var dans och teater och 
brukade ha minst en föreställning om året med uppträdande barn.  

De båda fritidsgårdarna arbetar med olika förutsättningar, men med samma 
målgrupp, nämligen barn upp till 17 års ålder. När tonåringarna slutar hög
stadiet söker de sig från Alby för att odla sina fritidsintressen vidare. Men det 
finns ungdomar som varken odlar något fritidsintresse, går vidare till gymna
siet eller skaffar sig ett jobb. En del av dessa stod och hängde i Albycentrum. 

179 Albyforum befann sig då under utveckling och fanns inte med i avtalet som del av dialoggruppens 
målområde. För de andra projektens kostnader se LUVA 2000, Åtgärdsplan för Alby, s. 3-6. 
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Kulturförvaltningen kunde inte stödja verksamheter för denna målgrupp efter
som de då hörde till arbetsmarknadsförvaltningen, som för övrigt saknade mål 
i Åtgärdsplanen för Alby (se kapitel fyra). Dessa ungdomar befann sig i något 
som förvaltningarna kallar för riskzonen och man befarade att de skulle raggas 
upp av kriminella gäng som fortfarande verkade i trakten trots att den lyckade 
fysiska förnyelsen hade reducerat deras utrymmen. För att undvika att 
kriminella gäng värvade ungdomarna gav tjänstemännen stöd åt olika projekt 
som Brobyggareprojekt från ABF och träffpunkten Wayside, vilka Samling för 
Alby startade 1998 för äldre ungdomar, eller ungdomar mellan 18 till 25 år. 
Dessa ungdomar befann sig i en ond cirkel av såväl dåliga förutsättningar för 
att överhuvudtaget komma ut på arbetsmarknaden som en rutin att förpassas 
till fritidsgårdar, som dock inte längre kunde ta emot dem eftersom de var för 
gamla. Fritidsgårdarna och träffpunkten förenas här i det kretsloppet som SfA
representanten gav uttryck för när han sade att ”det är ungdomar som kommer 
att växa också”. 

Meningen var alltså att mötesplatserna Wayside, Kvadraten och Pausen, 
som är till för barn och ungdomar utan organiserade fritidsaktiviteter och utan 
jobb, ska samordna sina verksamheter bättre. Albydagen skulle bli ett tillfälle 
att utveckla samarbetet i praktiken. Men aktiviteten har inte vuxit ur sam
verkan vare sig mellan föreningarnas projekt eller fritidsgårdarna. SfA
representanten från Wayside ville rätta till denna situation via 
nätverksgruppens förslag att kräva samarbete mellan projekt och föreningar. 
Men reaktionerna är inte odelat positiva. 

– Jag tycker man ska fundera på varför de ska samarbeta och vad vi 
har för syfte med det, säger skolrektorn. Det är väl en sak att söka 
projekt och driva en viss fråga utifrån ett bestämt syfte. Men att sen 
se någon nytta med att samarbeta med andra, det är inte säkert att 
man gör. Där tycker jag att vi som grupp är egentligen de enda som 
har en någon så när helhetsbild som kan se att olika projekt ligger 
väldigt nära varandra. Så att man kan se en vad vi nu ska kalla för 
röd tråd från förskola till skola. Vi kan se nyttan av samarbete och 
att det ligger i områdesgruppens ansvar. Vi har ett ansvar som 
grupp för att se på vilket sätt man kan dra nytta av att de 
samarbetar/…/Alla har begränsat med tid, och samarbete får aldrig 
vara ett självändamål, tycker jag. 

Områdesutvecklaren håller med, men vill spetsa till frågan ändå. 

– För i allmänna termer så står alltid i andra dokument att vi efter
strävar samarbete, det står i utvecklingsavtalet. Det står likadant om 
samverkan mellan stat och kommun. Men vi kommer inte vidare 
med de allmänna termerna utan frågan till områdesgruppen är om 
det ingår i vår roll att gå konkret till ett visst projekt och säga: ”Det 
pågår en aktivitet där, vi förväntar oss att ni deltar i den aktivi
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teten”. Inte marknadsföring för föreningar. Marknadsföring får de 
göra som bäst de vill. Men det är i ett områdesperspektiv, eftersom 
vi har denna helhetssyn och helhetens ansvar. Ingår det i vår roll att 
styra, om man vill kalla det så, en viss aktivitet? Det är det som är 
frågan, upprepar områdesutvecklaren ännu en gång.  
– Det borde vi rimligen göra, instämmer områdeschefen.   

Områdesutvecklarens uppfattning bemöts av Bostadsförvaltaren som har en 
annan inställning om ja till samarbete, men gärna ett pedagogiskt sätt att 
förmedla det. 

– Det blir inget bra om deras enda skäl att ställa upp är att någon 
tvingar dem till det/…/Man vill att de ser värdet av att faktiskt 
framträda för sin egen skull och visa vad de kan, visa sig starka och 
allt det där. Jag vet inte hur vi ska göra. Men det är önskvärt om 
man hade mycket tid. Att man skulle vandra runt och man skulle 
skapa lust kring det här och så vidare. Men någonting åt det hållet 
behövs också. Hur ska man förmedla det. Vi har alltså inte riktigt 
svaret på det, men det räcker inte med att bara säga att vi förväntar 
oss och pressa fram delaktigheten/…/Det ska bli kvalité på det, 
annars blir det kontraproduktivt. 

Föreningshandläggaren håller också med Bostadsförvaltaren om att ett sådant 
samarbete måste kännas lustfyllt, men tilläger: 

– Det ska finnas med redan när man skriver avtal i så fall. Man gör 
uppgörelse inför ett år. Det går inte att komma två veckor före och 
säga: på lördag om två veckor så förväntar vi oss att ni ska vara 
med, eller fredag – nu är det på dagtid och så vidare, när man inte 
jobbar på dagtid kanske. Så det är lite tid vad man behöver. Men då 
kan det stå i avtal. Men annars håller jag med bostadsförvaltaren 
också att ett sådant samarbete måste bli till på något sätt, vi pratar 
om underifrånperspektiv och så vidare. Det måste kännas lustfyllt 
det här samarbetet, om vi säger att vi ska samarbeta och gå till 
föreningar med ideell kraft. Till exempel fritidsgårdspersonalen är 
timanställd och de har en viss arvodering för det arbete de gör på 
kvällarna. Men då ska man lägga in samarbetet på dagarna. Och de 
kanske ska ta ledigt från ett annat jobb för att göra det här. Alltså 
det måste kännas, Gud vad kul att vi ska vara med på det här och nu 
är det dem och dem och dem som är med, om vi ska göra det här 
för Alby. 

Alla tjänstemän är överens om att samarbete mellan föreningar/projekt måste 
komma till stånd. Och att samarbetet ska skrivas in i framtida avtal som villkor 
för att få föreningsbidrag eller anslag till projekt. En intressant aspekt är att 
dessa tankar aldrig kom upp i Dialoggruppens möte utan mognade inom nät
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verksgruppen under de senaste dagarna där områdesutvecklaren också med
verkar. Områdesutvecklaren undrar nu än en gång hur områdesgruppen ska 
göra. Tjänstemännen diskuterar vidare och kommer in på exempel om hur 
bostadsföretaget brukar försäkra sig om brukarnas medverkan genom avtal 
med föreningar. Bostadsförvaltaren ger sin syn på vad som kan göras både på 
kort och på lång sikt. 

– På kort sikt kan vi väl göra någonting som i alla fall inte har 
prägel av att det är ett pekfinger som sträcks i luften, eller pekar ut 
då: DU SKA GÖRA DET OCH DET, ANNARS … underförstått, 
säger bostadsförvaltaren. Lite mera lustfylld utmaning. Men det 
tycker jag är uppdraget till områdesutvecklaren och vilka det är 
som hjälper till. Jag har liksom en engagerad uppmaning, ett upp
rop för medverkan/…/När vi sluter avtal då försöker vi jobba in det 
från första stunden. Nu ska vi se vad vi har och kan ha för utbyte av 
varandra ungefär, som man summerar, vad kan ni göra, vad kan vi 
göra. Sen jobbar man fram det och då har de från första stunden, 
förväntan att för det första göra en motprestation. Att alls diskutera 
med den verksamheten medför att vi värdesätter föreningen. Någon 
annan pratar inte vi med. Men nu råkar vi vara ett företag, så vi har 
inte anslag och bara ge pengar. Ingen har rätt till pengar. Den här 
affärsmässiga grunden är ganska bra för då kan vi ge och ta och 
komma fram till hur vi kan mötas. Man ska väva in det här att, ställ 
upp när vi kallar på er, och vi försöker precisera tillfällen. Och så 
det är grundlagt från första stund. Men det är det långsiktiga alltså. 

Bostadsföretagets procedur med föreningarna tilltalar flera personer i gruppen. 
Man kan urskilja två viktiga aspekter. Den första är hur det allmännyttiga 
bostadsföretaget brukar bestämma villkor för samarbete med föreningar. Den 
andra aspekten är att praktiken liknar någon typ av klusternätverk där parterna 
sluter informella avtal för att tillförsäkra sig gentjänster och stöd av varandra 
både i goda och dåliga tider. Men den praktiken förutsätter att parterna har 
något att vinna på samverkan. Här handlar det om kommunala förvaltningars 
förhållande till det civila samhällets föreningar. Områdesutvecklaren föreslår 
att man skall gå längre och skriva in dessa förväntningar i avtal redan när 
tjänstemännen beviljar bidrag eller anslag. Han insisterar att Områdesgruppen 
ska agera som om gruppen vore ett företag i fråga om att bevilja bidrag till 
föreningar. 

– Min fråga är: kan kommunen inte gå så långt, men i skalan 
komma lite närmare det tankesättet att det är också befogat med 
viss förväntning? Inte just så att säga kommunens, utan om vi i 
områdesperspektiv, som har helhet på område. Det är det som är 
frågan. Men jag säger inte emot att det naturligtvis frågan ska 
komma underifrån, att det ska vara lustfyllt och sånt där. Men det 
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arbetet kan också områdesgruppens ställningstagande vara en del 
av. Man vet att områdesgruppen tycker si och så, säger områdes
utvecklaren. 

Områdeschefen anser att områdesgruppen ska precisera sina förväntningar 
gentemot föreningar och föreningshandläggaren sammanfattar proceduren att 
utgå ifrån: 

– Jag ser fram mot att vi förmodligen sjösätter en ny form för att 
bevilja bidrag, eller ge bidrag till föreningar. Att vi ska föra en 
dialog med varje förening och göra en uppgörelse för nästkom
mande år. Där ska alla delar av bidrag som man har idag ingå. Där 
ska föreningen också sen, ungefär som man träffat tidigare, visa 
olika saker som föreningen är bra på eller nya saker som man kan 
tänkas ställa upp på. Och sen ska man sätta en peng på [föreningens 
insats], och det här ska både politiker och tjänstemän sitta med 
föreningen och diskutera inför ett år, säger Föreningshandläggaren. 
– Det var väldigt bra, säger områdeschefen. 
– Ja, men som sagt, arbetet pågår och det gäller att sjösätta det på 
ett bra sätt här /…/. 
– Utmärkt! avslutar områdeschefen.  

Med den vägledningen om hur beviljande av bidrag till projekt och föreningar 
skulle gå till i framtiden uppnådde tjänstemännen en slags konsensus. Man 
ville skriva in brukarmedverkan som en förutsättning i kommande avtal med 
föreningar. Tjänstemännen bestämde att det gick att tydliggöra vad områdes
gruppen förväntade sig av föreningar inför exempelvis Albydagen. De kunde 
lägga upp kriterierna om sådana förväntningar på hemsidan. 

Tjänstemännen hade då förankrat ett synsätt sinsemellan. De hade bestämt 
hur brukarnas inflytande skulle se ut från den stund när man beviljar före
ningsbidrag. Vi har ovan sett hur tjänstemännen tänkte medverka i förening
arnas planering när det gäller olika begivenheter som förvaltningen står för 
eller finansierar. Genom att skriva in i avtal när och hur pass aktiva före
ningarna ska bli beträffande olika aktiviteter banar de vägen för att lättare upp
nå resultat med brukarinflytande. Tjänstemännen har makten att fördela lokala 
medel, det ingår i deras förvaltningsansvar. Pengar är ett redskap i deras arbete. 
Jag refererar till diskussionen om subjekt–objekt som jag var inne på tidigare. 
Genom att i ett avtal villkora hur pengarna ska tilldelas har tjänstemännen 
skaffat sig makt att styra föreningarna att jobba för tjänstemännens mål i 
systemvärlden. De utnyttjar den makten på ett sätt som kan diskuteras i rela
tion till de konsekvenser som praktiken kan medföra för den demokratiska 
utvecklingen.  

I nästföljande avsnitt ska jag visa ytterligare aspekter om hur förankring 
som procedur tar sig uttryck i ”procentsatser” när tjänstemännen diskuterar hur 
de brukar fastställa de kvantitativa målen av den typ som präglar ”Åtgärds
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planen för Alby”. Huvudspåret är att visa hur tjänstemännen fastställer de 
nyckeltal och procentsatser som ska bli resultaten av utvecklingsavtalet med 
staten. Att synliggöra sådana procedurer är viktigt för att fortsätta analysera 
kvaliteterna av tjänstemännens arbete med Albydialogen. 

Att ”klämma fram” mål och resultat 

I avtalet har områdesgruppen identifierat målområdena arbete, svenska, utbild
ning, hälsa, demokrati och trygghet för att bryta den diskriminerande etniska 
och sociala segregationen (se kapitel fyra). Hela satsningen ska utvärderas 
efter både dessa målområden och hur de appliceras på kommundelsnivå. Om
rådesutvecklaren önskar att självutvärderingarna kommer till projektledaren på 
kommunledningen och till utvärderaren som närvarar på mötet. Eftersom om
rådesutvecklaren och områdeschefen håller på att sammanställa utvärderingen 
ber båda om underlag från alla arbetsgrupperna. Områdeschefen poängterar att 
underlagen ska beröra de mål som är bestämda för Alby från början. Han 
jämför målen från 2000 med målen från 2001 och listar de sex insatsområden 
kring vilka tjänstemännen har organiserat sina arbetsgrupper. Första målet 
handlar om Dialoggruppens ansvarsområde.180 

– Jag har tolkat det som att en övergripande ambition kring 
dialogen är ”att få kunskap, delaktighet och inflytande, makt och 
ansvar”, säger områdeschefen som läser från texten som han har 
framför sig. Sen har jag hittat något som säger ”önskat resultat”. 
Det står faktiskt i det häftet ni fick först: ”Bryta språk- och 
förståelsemuren mellan invånare, brukare, tjänstemän i Alby och 
involvera flera i demokratiprocessen”. Det har ni sagt på sidan två i 
det här häftet att det är önskvärda resultat kring dialogen.  

Vad områdeschefen nämner har med de olika projekt att göra som i avtalet har 
tilldelats drygt 18 miljoner kronor på tre år. Dialoggruppen ska genomföra 
dessa projekt för att uppnå sina egna mål om kunskap, delaktighet och 
inflytande för makt och ansvar. Områdeschefen nämner att Dialoggruppen har 
ett bestämt tidschema och att man satt upp mätbara mål. Sen läser han upp de 
övergripande målen för Dialoggruppen som typexempel på de problem som 
hela områdesgruppen har att jobba med. 

– ”Brukarinflytande ska vara infört i varje verksamhet år 2000”, hej 
och hå, säger områdeschefen. Där kanske vi inte har kommit så 
långt. ”En ökad andel av tillfrågade Albybor ska svara ja på frågan 
om de har makt och inflytande”, vilket naturligtvis indikerar då 
kanske att man borde ha kollat hur läget var från början. Jag vet 

180 LUVA 2000, Åtgärdsplan för Alby. 
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inte om så är gjort. Nej, där har vi lite att bita i och fundera på hur 
man ska förklara det där då. Och ”2002 ska 10 procent mer rösta” 
och ”2002 ska 1/7 av alla kommunfullmäktiges ledamöter vara från 
Alby, av dem 50 procent män”. Ja, jag ska inte läsa upp allt det där. 
Men har jag tolkat det rätt, ni som är med i Dialoggruppen, detta är 
våra mål. 

Dessa mål står skrivna i avtalet som anger nyckeltal och mål för 
utvecklingsavtalet.181 Utvärderaren passar på att fråga hur tjänstemännen kom 
fram till alla nyckeltal och dessa procentsatser som områdeschefen nämnde.  

– /…/ Det var intressant i Fittja, säger utvärderaren. Det här målet 
som man har satt från Fittjaprojektet om inga tomma lägenheter, det 
skulle vara huvudmål. Man kunde nå målet innan man började 
projektet eftersom det var brist på bostäder, säger utvärderaren. 
[Allmänt skratt bland tjänstemännen innan han fortsätter].  
/…/ Det kanske blir inget problem i början, men i slutet av projektet 
kan det vara det, eftersom det kan hända att man inte ens kan öka 
valdeltagande år 2002, eller att det även minskar. Ingen kan veta 
eftersom det är stora processer som ofta påverkar. Och jag undrar 
om det är bara en vanlig gissning eller hur det är. 
– Jag vet hur liknande processer går till, säger områdeschefen. Man 
tvingas under ett tillfälle att klämma fram ett resultat utan att det är 
underbyggt. Jag refererar till när vi jobbade med hälsa i Tullinge. 
Då hade jag möte med vårdcentralschefen. Hon hade med sig 
statistik och vi kunde titta på om det nu var tobaksrökning eller 
annat. Vi tyckte att det var vällovligt att tobaksrökning skulle 
minska med 50 procent, när vi såg att det var inte så många rökare 
och så vidare, och så småningom kom vi ner till en procentsats och 
det var en bra insats i Tullinge och vi nådde det målet. Så att med 
den allmänna erfarenhet jag har så kan det vara svårt att uttrycka 
det här. Och likaså till exempel där, första målet om brukarin
flytande. Nu ska man inte låta sig nedslås av att år 2000 har 
passerat, utan snarare analysera det här med brukare i råd. Hur kan 
vi jobba vidare då i Dialoggruppen här. Nu har vi sett exempel på 
hur Dialoggruppen har idéer om hur man kan jobba vidare och 
kanske så småningom komma fram till det här att vi har 
föräldrastyrelse på skolorna/…/kanske år 2005 eller 2007. Men det 
spelar ingen roll, det är någon slags inriktning på väg, för vi vill i 
alla fall ha brukarinflytande. Sen kanske man ska fixera sig vid de 
där årtalen, eller procentsatserna. Men vi kan i alla fall tala om att 
vi är på väg dit och i Dialoggruppen tala om att vi jobbar på att få 
föräldrastyrelser eller det vi nu har gjort helt enkelt kring de här 

181 LUVA 2000, Åtgärdsplan för Alby. 
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punkterna. Det är det jag ser att vi ska kunna rapportera om, 
avslutar områdeschefen. 

Som redan nämnts arbetar områdeschefen och områdesutvecklaren med en 
rapport. Kommunledningskontoret förväntar sig en kvantitativ rapportering. 
Tjänstemännen anser att en sådan rapportering inte ska vara något problem, 
förutsatt att de tydliggör vilka indikatorer, eller referenter, som vägleder deras 
arbete. 

– Vi i Dialoggruppen måste förtydliga de här målen och bestämma 
oss för vilka indikatorer som finns och som visar om vi har kommit 
fram mot målen, eller om vi stannar på samma plats, säger områdes
utvecklaren. Jag tycker att det är viktigt för alla grupper att tänka er 
vilka indikatorer som finns för trygghet, eller för utbildning. Och 
om det är så att vi ska öka kommunikationskanalerna till boende, 
eller till och från boende. Då kan vi säga att vi hade ett antal 
kanaler för två år sen och vi kanske har utökat dessa möjligheter nu 
med hemsidan eller andra kanaler. Där kan man säga att nu har 
antal kanaler utökat. Det är en indikator. Sen måste vi bedöma om 
det är en relevant indikator. 

I diskussionen om indikatorer uppstår ett problem. I Åtgärdsplanen för Alby 
har Dialoggruppens mål inga indikatorer, procentsatser eller kvantifierbara 
mål att utgå ifrån.182 Men områdeschefen anser att vad tjänstemännen än gör 
med avtalet ska åtgärderna kunna beläggas med statistik. Han fortsätter belysa 
de indikatorer som ska vägleda rapporteringen framöver genom att knyta an 
till utvärderarens påpekande om tjänstemannaarbetet i Fittja. 

– Låt vara tänka att det var svårt att belägga statistiskt, men jag 
tycker att det är en viss kvalitet ändå i och med att områdesgruppen 
har god kännedom om området och de processer och aktiviteter 
som har varit. Man kan bedöma att man är på väg dit också. Eller 
det kan vara en sån tur som du säger, utvärderaren, att man redan 
nått målet, men då beror det på konjunktur snarare, men Ok då, 
skriv det då att vi har i alla fall nått dit av det skälet, säger 
områdeschefen. 

Tjänstemännen strävar efter att skapa resultat med avseende på brukar
inflytande. Grupperna ska arbeta för att bygga upp ett nätverk för 
brukarmedverkan kring sin respektive verksamhet. Svårigheter med kvalitativa 
mål, som brukarmedverkan och dialog, är nästan desamma som för att 
bestämma kvantitativa procentsatser. Svårigheterna kan förstås bättre när man 
analyserar den förskjutning som uppstår när tjänstemännen tvingas översätta 
arbetets kvalitéer i kvantitativa resultat. Det är praktiskt taget omöjligt att 

182 LUVA 2000, Åtgärdsplan för Alby. 
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värdesätta en så sammanhangsbunden verksamhet som dialog i siffror. Natur
ligtvis kan man få siffror på antal dialogtillfällen, men vad som har varit mer 
intressant för tjänstemännen, utöver att dialogen överhuvudtaget förs, är att 
den förs på ett bra sätt. Här tror jag att det uppstår en konflikt mellan 
utvärderarnas krav på att redovisa resultat i siffror och tjänstemännens vilja att 
höja kvaliteterna på insatserna. Utvärderarnas kontrollpunkter kan ha försvårat 
tjänstemännens möjligheter att frigöra sig från det instrumentella förnuftet 
ännu mer. Detta förnuft är vanligt för den teknisk laborativa verksamheten, 
som har smugit sig in från det fysiska till den sociala planeringen. I den 
fysiska planeringen agerar man inte utifrån en intersubjektiv ansats på samma 
sätt. När tjänstemännen sen försöker bestämma målen och redovisa resultat 
har de inget annat val än att fortsätta agera utifrån ett subjekt–objektrelation 
gentemot invånarna. Denna situation kan delvis förklara förekomsten av 
manipulativa inslag som tjänstemännen kom fram till för att grundlägga 
föreningarnas medverkan i tjänstemännens kommande aktiviteter. 

Brukarinflytande, mål och resultat 

En summering av kapitlet är på sin plats och jag har valt att rubricera avsnittet 
med utgångspunkt i de tre begreppen brukarinflytande, mål och resultat. Jag 
har visat några exempel på hur det instrumentella förnuftet kommer i centrum 
när tjänstemännen resonerar om mål och resultat. När det gäller kraftspelet 
mellan förvaltningar är det viktigt att sammanfatta två aspekter om hur 
tjänstemännen arbetar med ”brukarinflytande” och bestämmer ”mål och 
resultat” med satsningarna i Alby. 

Den första aspekten handlar om definitionen om vilka som är brukarna. 
Storstadspolitiken efterfrågar procedurer för medborgardelaktighet och 
antyder att det är medborgarna i det civila samhället som skall ha ökat 
inflytande över kommunal verksamhet. Här uppstår en betydelseförskjutning 
när tjänstemännen pratar om ”brukarinflytande”. Vi ser att det inte finns ett 
föreningsråd i Alby och att invånarna inte får det inflytande över exempelvis 
föreningslivet som vore önskvärt. Tjänstemän tilldelar istället Dialoggruppens 
föreningsprojekt rollen som talesman för brukarna i planeringen av aktiviteter 
liknande Albydagen.  

I direkt anslutning till denna betydelseförskjutning bestämmer tjänstemän
nen en procedur för ”brukarnas inflytande” som exemplifierar hur strategiskt 
handlande kommer till uttryck. Det som tjänstemännen gör är att skriva in 
”brukarnas inflytande”, det vill säga de projekt som förvaltningarna finan
sierar, för att uppnå sina Storstadssatsningsmål i Alby i de framtida avtalen. 
Tjänstemännen förankrar därmed brukarnas delaktighet i framtida aktiviteter, 
som regleras i avtal. Avtalet utgör på så sätt en delaktighetsprocedur där 
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tjänstemännen utnyttjar sin makt att handlägga föreningsbidrag på ett sätt som 
i värsta fall kan medföra försämringar för den demokratiska utvecklingen.  

Förväntningen om medverkan utgör i sin tur ett villkor för att bevilja 
föreningsbidrag. Föreningsbidragen omvandlas på så sätt till ett kontrakt som 
reglerar föreningarnas ideella insatser i aktiviteter som tjänstemännen organi
serar, vilket i praktiken leder till att föreningar adjungeras till förvaltningen. 
Inspiration till det är hämtad från bostadsföretagets erfarenheter av kluster
bildning och som tjänstemännen diskuterar för att bygga den lokala tillväxt
koalitionen i Alby. Tjänstemännen försäkrar sig på så sätt om föreningarnas 
delaktighet i deras förvaltningsarbete, vilket innebär att försäkra sig även om 
ett underlag för att visa satsningarnas ”resultat” för Albys utveckling. Förank
ringen betyder här att förvaltningar skriver in förväntningen om föreningarnas 
medverkan i verksamheter som tjänstemännen ensidigt bestämmer utifrån ett 
instrumentellt förnuft. I praktiken försvårar detta för invånarna att komma till 
tals och bestämma över stora lokala aktiviteter som knyter deras livsvärldar i 
Alby. 

Det är inte klart om insatser, som avviker från tjänstemännens redan 
bestämda mål för Alby, skulle beviljas bidrag ens för de föreningar som ingår i 
den lokala koalitionen.183 Proceduren säkerställer samarbete mellan Samling 
för Albys tre (fyra) projekt och ABF:s fyra projekt kring de aktiviteter som 
tjänstemännen finner lämpliga ur deras helhetsansvar för systemvärldarnas 
insatser. Genom proceduren är det emellertid inte dessa ”brukare” som får mer 
att säga till om. Dessa föreningar ska nämligen finna sig i de nya bestäm
melser som tjänstemännen kommer på för att försäkra sig om att liknande 
aktiviteter kommer till stånd även fortsättningsvis. I kapitel fyra har jag lyft 
fram hur föreningsledarna i allmänhet framförde önskemål om att organisera 
aktiviteter liknande Albydagen. Men här är det inte dessa föreningsledare som 
är representerade utan det är Samling för Albys representant som gör upp om 
målet om brukarinflytande i Alby. Medborgarnas inflytande för att genomföra 
aktiviteter som en Albydag med brett deltagande från de många föreningar 
som finns etablerade i Alby lyser med sin frånvaro. Genom dessa 
framgångsorienterade handlingar går att se en tendens från systemvärldens 
förvaltningar att kolonisera livsvärldarna i Alby. 

Den andra aspekten som jag lade märke till är att tjänstemännen beskriver, 
också i anslutning till brukarinflytande, hur de brukar bestämma mål och 
resultat. Det handlar om en kvalité i deras arbete som också ger uttryck för 
deras praktiska och instrumentella förnuft. Inför utvärderaren motiverade 
tjänstemännen vilka kriterier de tog hänsyn till för att ta fram mål, hur de 
tänkte redovisa resultat i Alby, samt hur de, mot bakgrund av bostadsföre
tagets praxis, tänkte sjösätta en ny sätt att bevilja föreningsbidrag. Tjänste

183 Att bara föreningarna ABF och Samling för Alby får medel är en intressant aspekt att ha i åtanke 
eftersom det finns över 40 föreningar i Alby. Vilken procedur som tjänstemännen använde för att 
dela ut dessa anslag är inte offentliggjort i Alby. 
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männen förankrar förväntningar om procentsatser på samma sätt som de 
förankrar en förväntan om brukarmedverkan. De bestämmer mål och resultat 
väl medvetna om att de i det sammanhanget inte för dialog med ”med
borgarna”. De berättade vid flera tillfällen att de uppnådde mål och resultat 
genom så kallade ”nyckeltal” och resonerade att dessa byggde godtyckliga 
kalkyler utan förankring i verkligheten.  

Oavsett typ av mål ser vi hur tjänstemännens procedurer förenas i ett 
gemensamt mönster om att förankra lösningar utifrån egna situerade kun
skaper och instrumentellt förnuft i systemvärlden. Detta gör de för att 
tillförsäkra sig kontroll över ett sakområde, men fortfarande utan att föra 
dialog med medborgarna. Den naturliga dialogen som de själva efterfrågar blir 
än mer avlägsen. 

Det här kapitlet kan även ses som ett exempel på hur tjänstemännen 
problematiserar egna metoder, vilket skulle kunna ses som en utvärdering av 
hur de brukar handla. En intressant aspekt är hur tjänstemännen bedömer det 
strategiska handlande som utvecklades under mötet. Själva mötet resulterade i 
ett nytt sätt att handlägga föreningsbidrag i området under tiden med Stor
stadssatsningens arbete. Med den nya formen kommer inte invånarnas idéer att 
fritt få bidrag. Dessa måste passa i förvaltningarnas ”behov”, som tjänstemän
nen bestämmer lokalt, för att beviljas bidrag. Just denna nya kvalité i tjänste
männens arbete är särskilt viktig för att se hur dessa villkor styr föreningars 
organisation och förutsättningar att mobilisera befolkningen med sina 
verksamheter. Jag undrar om dessa förändringar inte inskränker det civila 
samhällets förutsättningar att organisera sig kring aktiviteter som invånarna 
förutsättningslöst kommer på. Samtidigt medför förhållandet att förvalt
ningarna säkerställer sin lokala kontroll, vilket är en av de centrala aspekter 
som kan exemplifiera vad Habermas diskuterar som systemvärldens 
benägenhet att kolonisera livsvärlden. 
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7 Seminariets planering 

I Storstadssatsningen finns en etisk ambition att arbeta med ett inifrån
perspektiv för att medborgarna som är berörda ska involveras i den lokala 
utvecklingen.184 Hur medborgarnas medverkan ska gå till i praktiken är en 
metodfråga som tjänstemännen i Alby har arbetat med inom ramen för Alby
dialogen. I det här kapitlet ska jag problematisera frågan hur tjänstemännen 
överväger riktlinjerna för eldsjälsmötet när de diskuterar ett antal centrala 
aspekter inför aktiviteterna. Dessa aspekter kan diskuteras utifrån mötets syfte 
och disposition samt utifrån tjänstemännens egna roller och förväntningar 
under och efter eldsjälsseminariet. 

Tjänstemännen har vid olika tillfällen diskuterat att det övergripande syftet 
med eldsjälsmötet är att införa brukarinflytande i alla verksamheter. Syftet 
med seminariet är att skapa en kanal för att få del av eldsjälarnas uppfattningar 
i tjänstemännens arbete, bearbeta konflikter mellan eldsjälar involverade i 
satsningen och använda eldsjälarna för att påskynda bildandet av ett förenings
råd. De diskuterar hur de ska göra i praktiken, och tjänstemännen måste först 
bestämma hur pass aktiva de ska vara gentemot eldsjälarna och projektledarna 
under seminariet. Dessa avvägningar kommer att bli viktiga för att förena 
föreställningar om hur saker borde gå till jämfört med eget handlande.  

Nedan kommer jag att analysera stegen som tjänstemännen tänker ta för att 
genomföra seminariet. Jag inleder med de avvägningar de gör för att välja rätt 
personer. Sedan visar jag hur tjänstemännen överväger mötets disposition. 
Avslutningsvis tar jag upp hur de tänker förankra sina egna roller och 
förutsättningar för fortsatta dialoger med de eldsjälar som de bjudit in.  

De inbjudna eldsjälarna  

De inbjudna eldsjälarna har lämnat svar till föreningshandläggaren som hade 
skickat inbjudan innan sommaruppehållet. Det är tidigt på morgonen den 21 
augusti 2001. Gruppen träffas på medborgarkontoret i Alby. Många möter 
upp, områdesutvecklaren, områdeschefen, föreningshandläggaren, bostads
förvaltaren, demokratiutvecklaren och bibliotekarien. Områdesutvecklaren tog 
kontakt med den svenskfödde (s)-politikern som är ordförande i Alby social
demokratiska förening. Han kan föra in en politisk dimension till eldsjäls

184 Prop. 1997/98:165. 
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mötet. Tjänstemännen hade från början bjudit in den invandrade (s)-politikern 
som är ordförande i Alby turkiska socialdemokratiska förening. De båda social
demokratiska Albypolitikerna får stort utrymme medan andra Albypolitiker 
från andra partier inte är inbjudna. 

Flera andra personer nämns som kandidater till eldsjälsmötet av biblio
tekarien, men föreningshandläggaren meddelar att det är fulltecknat. 22 per
soner inklusive tjänstemännen finns med på en checklista och förenings
handläggaren har skrivit in frågetecken invid de namn som är osäkra eller som 
inte är kända av någon av tjänstemännen.  

Eftersom det bara är några dagar kvar till eldsjälsseminariet verkar det som 
om gruppen inser att detta är ett avgörande ögonblick. Man ska fastställa såväl 
de personer som ska vara med under seminariet som de som kommer att vara 
med i fortsättningen. Områdesutvecklaren och bostadsförvaltaren ringer några 
eldsjälar eftersom de inte har svarat på inbjudan. Områdeschefen ser lite för
vånad ut eftersom det är många namn som nomineras. Kollegerna avbryter 
mötet för att ringa till sina Albybor. Områdeschefen undrar vad alla dessa 
eldsjälar jobbar med och föreningshandläggaren som har listan framför sig 
börjar introducera en efter en för demokratiutvecklaren som Dialoggruppen 
har kontaktat för att leda eldsjälsseminariet. 

Seminariets inledning 

Efter att ha diskuterat alla inbjudna övergår föreningshandläggaren till 
uppläggningen av aktiviteten. Seminariets ska ha en inledning och tjänste
männen bestämmer att en bakgrundsbild skall målas upp under seminariets 
första pass. Föreningshandläggaren föreslår att bostadsförvaltaren ska hålla i 
inledningen av seminariet. Föreningshandläggaren förklarar sina motiv i hopp 
om att kollegerna trovärdiggör förslaget. 

– Eftersom bostadsförvaltaren är väldigt kunnig och har varit med i 
Alby under många år, förklarar hon. Annars så skulle det kanske 
vara områdesutvecklaren som är utvecklare, eller områdeschefen 
som är ordförande i områdesgruppen. Men jag tror att bostads
förvaltaren har den historik här som kanske gör honom just till den 
här introduktören. 
– Jättebra, vi är tacksamma, säger områdeschefen.185 

Bostadsförvaltaren är den mest erfarne av alla tjänstemän i gruppen när det 
gäller processerna med Albydialogen. Föreningshandläggarens förslag syftar 
förmodligen till att finna den bästa möjliga introduktionen av seminariet. 
Hennes förslag ser jag som utryck för praktiskt förnuft. Det blir ingen diskus

185 Observationer förda under Möte 4, dialogcitaten i det här kapitlet bygger på dess transkribering om 
inte annat anges. 
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sion om saken och bostadsförvaltaren ger ett tveksamt nja. Han uppmanar alla 
att tänka långsiktigt. Samtidigt som han känner sig lite obekväm av det 
inträffade ur ett politiskt perspektiv. 

– Ja men/…/det är ingen given sak, säger bostadsförvaltaren. Jag vill 
att vi tänker lite långsiktigt. Och jag tänker flera gånger att det är nytt 
folk som ska in. Och det ska breddas på något sätt och jag har redan 
backat från området. Jag är inte här så värst mycket. Men man 
märker att man blir liksom folktagen. Jag vill inte, bara för att jag 
finns här/…/återta något slags roll som jag har haft. För att jag 
egentligen vill att det ska utvecklas. Det tycker jag på något vis. Men 
det har inte lett till att jag har sagt att jag absolut inte ställer upp. 
Men jag vill att vi alla tänker så. Att vi tänker långsiktigt och 
hållbart. Och finns det något sätt som bättre svarar mot den ambi
tionen så väljer man det. 

Normalt skulle områdesgruppens ordförande ha inlett mötet (eller områdes
utvecklaren), för den del som rör Storstadssatsningen om tjänstemännen skulle 
följa de bestämda direktiv som finns skrivna för att genomföra Storstads
satsningen i kommundelen. Den fortsatta utvecklingen som föreningshand
läggaren ska ta ställning till står mellan kontinuitet och förändring. Kontinuitet 
med hänsyn till lokalt förvärvad erfarenhet och den administrativa föränd
ringen som kommunledningen har genomfört för att arbeta med Storstads
satsningens mål. Kontinuitet gestaltas av bostadsförvaltaren som har hållit i 
trådarna för Albys deltagande planering sen mitten av 1990-talet. Denna konti
nuitet underlättar överföringen av kunskaper om hur tjänstemännen gjorde i 
tidigare sammanhang. Kontinuiteten ställs mot förändring, nu gestaltad av den 
lokala skolchefen och den lokala områdesutvecklaren, vilka bär ansvaret för 
att driva de sociala insatserna från de kommunala förvaltningarnas sida 
gentemot lokala politiker. 

Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma viktiga dialektiska aspekter. Det 
handlar nämligen om att bostadsföretaget är det mest långsiktiga och hållbara 
som har funnits i Alby under de senaste decennierna. Hyreshusen är en mycket 
viktig tillgång som kommunen värnar om genom att där lägga stora ekono
miska resurser för att göra Alby och Botkyrka till en attraktiv bosättningsort i 
regionen. Skolorna å andra sidan håller antingen på att läggas ner eller göras 
om i takt med de förändringar i befolkningssammansättning som har påverkats 
av bostadsföretagets inflyttningsstrategier. Många chefer, rektorer, företagare 
och utvecklare har passerat Alby. Få personer som bostadsförvaltaren finns 
kvar och kan prestera den tillbakablick som just nu efterfrågas av förenings
handläggaren inför detta seminarium. Inledningen kan få en central betydelse. 
Den kan även fungera för att utvärdera hur dialogen med medborgarna har 
utvecklats. Till exempel för att synliggöra de boendes uppfattningar som 
tjänstemännen har tagit del av under lång tid. 
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Grupparbete och nyckelordsproceduren 

Efter inledningen är det meningen att skapa ”grupper” för att ta fram nyckel 
ord, vilket blev nästa samtalsämne. Demokratiutvecklaren berättar att 
fortsättningen på första dagen ska gå till att diskutera dagsläget av situationen i 
Alby och att seminariet ska börja diskutera framtiden senare mot kvällen. Ur 
den synvinkeln kan det bli möjligt för deltagarna att utgå från det som varit, 
bedöma det som sker och börja överväga vad som ska göras. Frågan är hur 
djupt de ska gå in på varje moment. Pedagogiken bygger på att skapa blandade 
grupper mellan inbjudna och tjänstemän. Demokratiutvecklaren anser att tjänste
männen ska spridas i grupperna för att ge faktaunderlag, och tjänstemännen 
kommer fram till att demokratiutvecklaren får ge spelreglerna. Men att genom
föra gruppindelningen är inte så enkelt. En balanserad gruppindelning förut
sätter att man känner alla personer väl. Det gör inte demokratiutvecklaren och 
han vill att Albykollegerna skall göra själva gruppindelningen.  

Det är intressant att notera att tjänstemännen utöver att välja deltagarna 
även har makten att skapa grupperna. Hur gruppindelningen går till är därför 
intressant. Deltagarna ska inte bilda grupper utifrån egna intressen utan det är 
tjänstemännen som ska dela ut dem. Det verkar kanske godtyckligt, men sam
tidigt har tjänstemännen också som syfte att bearbeta konflikter mellan några 
eldsjälar och projektledare. I det sammanhanget är det viktigt att främja samman
hållning och gemenskap genom en gruppindelning som blandar eldsjälarna 
fritt. Grupperna skulle i så fall bli mera av arbetslag som strävar efter att 
förankra gemensamma idéer i den stora gruppen.  

Syftet med eldsjälarnas gruppindelningen uppmärksammas desto mera. I 
varje grupp ska deltagarna komma fram till vissa ord och demokratiutveck
laren förklarar detaljerna. 

– Ta fram tre ord som beskriver vad man tycker är viktigast för 
Albys framtid. Orden är bara rubriker på det/…/Och sen, när man 
har gjort några egna ställningstaganden, börjar jobba i grupp/…/där 
man försöker komma överens om tre ord till/…/Och det vi tror är att 
vi kommer väl att vara en fyra, fem grupper här. Och då tänkte jag 
att den här gruppen med tjänstemän får vara för sig själv/…/för jag 
upplever i alla fall att det är lätt för oss att ta över. Inte för att du vill 
utan för att människor frågar efter våra åsikter väldigt mycket, 
förklarar demokratiutvecklaren. 

Kring de tre orden vill demokratiutvecklaren att tjänstemän vaskar fram ett 
resonemang som de ska använda sig av i framtiden. Han önskar sig en tydlig 
uppdelning mellan eldsjälar, som bildar grupper i analogi med små politiska 
partier, och tjänstemän som utgör en grupp för sig för eldsjälarnas konsulta
tioner. Det är som en avspegling av hur politik och förvaltning fungerar såväl i 
riks- som i kommunpolitiken. Här har eldsjälar och tjänstemän tydligt åtskilda 
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funktioner. Eldsjälar talar om visioner utifrån ett praktiskt förnuft och tjänste
männen sätter dessa i verket med hjälp av sitt instrumentella förnuft.   

– Och sen efter det får varje grupp utse en gruppledare som kan 
bytas ut, fortsätter demokratiutvecklaren. Och de får sätta sig fram 
sen och/…/diskutera i en öppen dialog med varandra de tre ord som 
ska gälla för hela eldsjälsgruppen. Och så bryter man emellanåt. 

Det ska genereras en dialog mellan eldsjälarna men den som ska bryta när den 
stora diskussionen tar fart är demokratiutvecklaren. Som samtalsledare ska han 
ge spelreglerna under seminariet. Han förklarar den pedagogiska vitsen med 
brytningarna.   

– De får gå tillbaks till sin grupp för att diskutera vidare: Det här 
håller på att gå åt helsike, och så vidare. Och så för man resonemang 
där i gruppen, vad ska vi göra. Ja, vi kan gå med på det, om det 
innefattar det. Och så håller man på, fram och tillbaks tills man till 
slut har kommit på tre ord som hela stora gruppen kan stå för, säger 
demokratiutvecklaren om grupparbetets dynamik.  
– De här tre orden, och den här övningen är egentligen bara för att 
man ska få tre ord, fortsätter han. Men vad det är för tre ord som 
kommer fram har inte så stor betydelse. Dem kan vi ha glädje av, det 
är möjligt. Vi kommer däremot av ha glädje av hela det resonemang 
som de har fört innan. För där i det resonemanget kommer man att 
byta värderingar med varandra. Alltså man kommer att börja fundera 
på vad menar du med det? Men det här menar ju jag. Ja, men det 
förstår du, det går inte ... 
/…/ 
– Alla är på slutakten tillsammans, för de här tre orden. Men genom 
representanter i den här panelen som sitter och diskuterar. Då får inte 
grupperna prata till sina representanter, de kan möjligen skicka fram 
papperslappar. Vi bryter så att gruppledarna går tillbaks till 
grupperna, för ett resonemang och fram igen och fortsätter. Det 
kanske är inte så lätt och hitta de här orden, det brukar inte vara. 

Tjänstemännen förklarar att det inte är meningen att gruppkonstellationerna 
ska bestå. Deras funktion är bara att vaska fram tre ord som beskriver vad eld
själar tycker är viktigast för Albys framtid. Det brukar inte bli lätt att ta fram 
de tre ord som förenar de inbjudna. Samtidigt har han redan sagt att dessa ord 
inte är viktigare än resonemanget som ledde till konsensus kring orden. Detta 
signalerar ett förhållningssätt till att eldsjälarnas situerade kunskap ska komma 
fram under diskussionerna. Det är kunskap eller resonemang som tjänste
männen ska försöka ta till sig för att förstå Alby. Jag blir förvånad över att 
tjänstemännen först lyckas förena en grupp människor med så skilda bakgrun
der kring tre ord som de sen inte ska använda överhuvudtaget. Trots att detta 
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kunde utgöra en central aspekt för samhällets vidare integrationsprocess åt
njuter den en ganska låg prioriteringsgrad hos tjänstemännens fortsatta procedur. 
Ett sätt att förstå tjänstemännens subjektcentrerade inställning är att ta fasta på 
hur de instrumentaliserar dialogen. Tjänstemännens mål är att bädda för att eld
själarna ska uppnå konsensus utifrån eget gott omdöme, fronesis eller praktiskt 
förnuft. När tjänstemännen bestämmer sig för att vaska fram tre ord och ta 
fasta på de resonemang som ligger bakom orden ger de utryck för en sorts 
framgångsorientering eller strategiskt handlande som verkar viktigare än ett 
förståelseorienterat handlande. Det instrumentella förnuftet ger sig till känna 
på så sätt. Denna nyckelordsprocedur har redan tillämpats tidigare i samtal 
med föreningsledare för att definiera vad föreningsrådet skulle ägna sig åt. 
Föreningsledarna önskade sig då ökad demokrati, kontakter och gemenskap i 
aktiviteter som utflykter, fester, studiebesök, miljödagar och föreningskonfe
renser för medborgarna i Alby (se kapitel fyra). 

Konkreta idéer  

Utbyte av värderingar i resonemanget om de tre orden ska innefatta en 
nulägesbeskrivning. Den ska i sin tur bli en bakgrund inför nästa dags dis
kussion, vars syfte är att fastställa framtidens utsikter och planer. Demokratiut
vecklaren förklarar proceduren för att nå dit, där konkreta förslag ska 
framställas. 

– Efter de tre orden då, kommer vi till det avsnittet som du och jag 
ska stå för, säger han till områdesutvecklaren. Och där föreslår jag att 
man börjar plocka fram konkreta förslag. Jag vet inte vad erat mål är 
med det här seminariet. Men där kan man vara lite mer konkret i alla 
fall. Och genom den här metoden kan man ta fram vad som är 
nödvändigt, det som är nödvändigt och troligt att det sker, och så 
vidare. Det här känner vi igen kanske – från CESAM och såna här 
grejer.186 Man gör alltså en sorts gallring av alla idéer för att se vilka 
idéer som vi ska jobba med och det är det som man upplever som 
riktigt, och man tror att man kan göra någonting åt. Att man har 
någonting att göra. Alltså, man får föra resonemanget vem är den 
som styr den – ”processen” kallar vi den för. Är det vi? Kan vi göra
någonting åt det? Är det någon annan som håller i såna saker? Är 
det alltså möjligt att genomföra? Och såna saker. Men hur konkret 
det här ska gå, det vet jag inte. 

Vad demokratiutvecklaren säger kan motsvara Flyvbjergs förslag om en 
fronetisk process. Det vill säga en process som uppmärksammar frågor som 
Vart är vi på väg? Vem vinner och vem förlorar? Är det önskvärt? Och vad 

186 CESAM står för enheten för Central Samverkan. 
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kan vi göra? Tjänstemännen har tidigare diskuterat syftet med seminariet som 
är att börja införa brukarinflytande i Alby genom att bland annat ta del av de 
boendes uppfattningar om tjänstemännens arbete. Demokratiutvecklarens pro
cedur ska leda till idéer som eldsjälar upplever som viktigt och som 
tjänstemännen ska jobba med. Tjänstemännen tänker också ta upp de 
förutsättningar som de möter inom förvaltningarnas systemvärld för att 
genomföra dessa idéer. När tjänstemännen ser att en lista med idéer kommer 
att bli resultatet är frågan vad att göra med listan viktig. Uppföljningar blir då 
nödvändiga för att få perspektiv på hur saker och ting kan förändras på ett bra 
sätt. 

Uppföljningar  

Tjänstemännen har tidigare framställt en lista med aktuella projekt som 
Åtgärdsplanen för Alby inom Storstadssatsningen och som bygger på Alby
dialogens fysiska katalog.187 Efter att ha arbetat med uppdateringen av 
katalogen och tagit fram den så kallade ”Så vill vi utveckla Alby” under våren 
uppstår genast frågetecken om vad tjänstemännen ska med en ny lista till. 
Bostadsförvaltaren undrar därför om det inte redan gjorts många listor med 
förslag under de senaste åren. Det håller föreningshandläggaren med om. Hon 
förklarar att ett hinder är att man inte utser ansvariga för att driva de konkreta 
förslagen som finns i dessa listor. På den punkten anser demokratiutvecklaren 
att dessa hinder försvårar förankringen av dessa listors förslag. Om det är så 
att det har funnits listor som inte förankrats vidare vill bostadsförvaltaren 
identifiera var hindren finns. 

– Vi behöver inte prata om/…/det här är steg ett, eller det är kanske 
steg 32, men det följs av kommande steg, säger bostadsförvaltaren. 
När vi tar det här steget då är det för att vi vill åstadkomma någon
ting. Och då måste vi veta lite, vart tar vi sen, ska vi återsamlas? Ska 
vi/…/gå var och en till sig och säga att det var jättefina projekt
beskrivningar. Eller att det var glasklart, men sen? De här återkopp
lingarna, kanske att vi måste göra dem, och vi måste säkra dem på 
något sätt. En riktig kvalitetssäkring av processen är att vi nästan får 
bestämma att efter två månader – eller en månad eller så – har vi en 
liten avstämning eller uppställning där vi verkligen ser att det händer 
någonting här. Och är det så att det inte händer någonting så finns 
något fel någonstans, och det måste vi identifiera, och känna att nu 
menar vi allvar.  

Det finns en femårsplan som redan är igångsatt i och med att åtgärdsplanen 
med Storstadssatsningen är sjösatt. Problemet är att den saknar förankring 

187 Dnr 1999/612/sto bilaga 2B. 
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bland medborgarna. Frågan är nu hur man skall jobba utifrån Storstads
satsningens åtgärdsplan, som saknar folkligt stöd, eller om man i stället ska 
börja arbeta fram en ny åtgärdsplan, med mål som eldsjälarna, vilka 
tjänstemännen själva handplockar, bestämmer i alla fall i viss mån. Under 
mötet kommer att framföras förslag på insatser och aktiviteter. Därför är 
uppföljningar så viktiga. Hur ambitiösa dessa återkopplingar ska bli utgör 
nästa ämne i diskussionen. Tjänstemännen ger uttryck för antingen en 
uppföljning med bara träffar, eller för en uppföljning med mera utvecklade 
ambitioner som att samla eldsjälarna, sätta upp en ny femårsplan och föra över 
allt till organisationen. Det är en procedur vars olika delar summeras av 
föreningshandläggaren. 

– Jag tycker att det är viktigt att man har siktet inställt långt fram i 
tiden. Nu jobbar vi med många projekt, men många utav dem måste 
tyvärr upphöra snart. Men människorna som engagerar sig här önskar 
vi förhoppningsvis att de är engagerade för Alby i framtiden. Och vi 
pratade om sist då, vi kanske ska försöka undvika prata så mycket 
om pengar de här två dagarna/…/För finns det pengar där och så 
vidare, då fastnar man väldigt mycket i det. Men också att de här 
dagarna är ett sätt att få folk lära känna varann, prata med varann, 
och det är klart att vi ska ha någonting med oss som ett kvitto på att 
man har haft de här två dagarna. Men från det till att fastlägga mål 
som vi gör på tjänstemannahåll, det är inte viktigt. Och vi pratade om 
också att den här gruppen kanske kan vara då början till en sån här 
panel som vi så småningom ska kunna träffa regelbundet för 
avstämning av olika saker som man jobbar med i områdesgruppen, 
eller i den här gruppen. Så det måste inte bli en fast grupp. Det 
tycker jag är också något som man vill komma fram till/…/Och 
någonstans är det också här med att vi inte har fått ett föreningsråd. 
Det ligger i botten också/…/behovet utav detta, säger 
föreningshandläggaren. 

Tjänstemännen förklarar än en gång här att det strategiska målet med 
seminariet är att lägga upp början till en panel för regelbundna träffar med 
utvalda eldsjälar som ska lära känna varandra och som på sikt kan utvecklas 
till ett föreningsråd. På något sätt blir detta också svar på vad demokrati
utvecklaren undrade tidigare, om vad som var syftet med seminariet. Samtidigt 
tydliggör tjänstemännen inslag av strategiskt handlande och instrumentellt 
förnuft. Att tjänstemännen skulle ta del av invånarnas tankar i sitt arbete blir 
än mer avlägset. Det innebär att mötet håller på att förlora sitt inslag av 
kommunikativt handlande redan vid planeringsstadiet. 

Tjänstemännen vill gärna se eldsjälarna som en homogen grupp och att 
engagemanget för Albys framtid ska komma från dem själva. Att det 
viktigaste just nu är att ge intryck av att lyssna på eldsjälarna och att som 
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tjänstemän rådgöra med dem i viktiga frågor. I gengäld kan eldsjälarna komma 
att spela en viktigare roll som representanter för medborgarna i områdes
gruppen. 

– /…/Och så småningom, när det blir ett nätverk av den här gruppen, 
om det blir, hoppas det blir. Så måste de kunna ha en representant i 
områdesgruppen, säger områdesutvecklaren. 

För tjänstemännen blir därför viktigt att bestämma både vilken form och 
vilken karaktär som eldsjälsgruppen ska ha i framtiden i samband med 
uppföljningen som de diskuterade tidigare. För att börja med formen, så verkar 
det som om strukturen för uppföljningen inte är tydlig. Områdeschefen ställer 
sig undrande till vem som ska jobba vidare med frågorna som uppstår under 
seminariet. En ”naturlig” lösning är att slussa dessa frågor vidare till de sex 
arbetsgrupper som redan finns inom målen för Storstadssatsningen i Alby. När 
det gäller karaktären har tjänstemännen bjudit in särskilt utvalda eldsjälar 
utifrån parollen personer som är öppna och som de vill tro på. Dessa ses då 
som representativa för befolkningen och från vilka konkreta förslag ska 
komma till tjänstemännens framtida arbete. 

Tjänstemannaroller  

När uppläggningen av seminariet är färdigdiskuterad börjar tjänstemännen 
överväga hur de ska agera. Härvid kommer tjänstemännen att mera konkret 
bestämma vilka regler som de ska tillämpa gentemot eldsjälarna under 
seminariet. Tjänstemännen har åtskilliga gånger diskuterat hur pass aktiva de 
ska vara under seminariet. Att bestämma dessa roller framstår nu som ännu 
mer väsentligt när tjänstemännen är klara över behovet av uppföljningar som 
samlar eldsjälarna regelbundet för att diskutera Albys framtid. 

Uppföljningarna var viktiga för att bestämma framtida mål som skulle leda 
till viktiga resultat för den tid som kommer efter Storstadssatsningen. Därför 
blir den fortsatta dialogen med eldsjälarna ett komplext spel. Vilka roller som 
tjänstemännen bör ha för att förankra egna mål hos eldsjälarna utgör centrala 
aspekter för tjänstemännens vidare diskussion. Eftersom fortsättningen ska 
innebära mer än bara träffar vill tjänstemännen skynda på processen men 
också vara beredda på de problematiska frågor som kan dyka upp på vägen. 
Områdeschefen har några inledande betänkligheter.  

– För dels någon gång för länge sen så gjorde man resultat för Alby 
kring olika områden som boende, kultur, etcetera. Det var tjänste
männen som konstruerar de här resultaten. Och det är lite avigt, kan 
man ju tycka. För att mitt önsketänkande naturligtvis är att invånarna 
skulle formulera målen/…/det skulle heller inte vara fel om vi fick 
några önskemål och några resultat som invånarna skulle vilja, som vi 
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kan kanalisera till våra arbetsgrupper. För då skulle vi kunna byta ut 
våra tjänstemannakonstruktioner alltså. 

Den rullande åtgärdsplan som pågick inom Storstadssatsningen byggde på 
tjänstemannakonstruktioner. Här framförs önskemål om att dessa i lägre grad 
bör ersättas av invånarnas önskningar, vilket kan ses som en ambition att göra 
förvaltningen känsligare för medborgarnas livsvärldar. Ett problem, om man 
nu väljer att se det så, är att de inbjudna eldsjälarna redan arbetar med projekt 
inom dessa tjänstemannakonstruktioner. Dessa projekt har trots allt skapats 
utifrån systemvärldens expertkunskaper. Hur det skall gå till att arbeta med 
dessa kunskapsfrågor berörs av bostadsförvaltaren. 

– Men är det inte just en dialog som det ska handla om, och det man 
strävar efter som tjänstemän? Vi har sakkunskap, vi står till 
förfogande. Och vid en sån där tid kommer det fram mängder av 
saker. Då försöker vi gemensamt strukturera upp någon slags 
ordning på det. Sen går vi hem och omsätter det på nåt vis/…/vi har 
gjort förslag till handlingsplan tidigare. Man kan jobba vidare med 
det som är vår expertkunskap. 

Diskussionen kommer in på de olika roller som tjänstemännen ikläder sig i sin 
relation till politiker och medborgare under planeringsprocessen. Tjänste
mannen är i första hand en expert. Han eller hon ska stå till förfogande i sin 
relation till eldsjälarna, vilka ska leverera vad tjänstemännen behöver veta om 
Alby så att politikerna kan fatta beslut om saken. Men i utövandet av 
expertrollen finns ett maktförhållande inbäddat mellan aktiva tjänstemän och 
passiva eldsjälar. Maktförhållandet verkar svårt att bortse ifrån eftersom 
tjänstemännen väljer de eldsjälar som ska medverka, vilket medför att 
tjänstemännen spelar ytterligare en roll. Områdesutvecklaren förklarar:   

– Alltså vi lever ju inte ihop, utan man gör någonting tillsammans. 
Det viktigaste, det gyllene tillfället är att faktiskt få fram erfaren
heter, kunskaper och uppfattningar från de boende, i första hand. Sen 
ska vi vara någon slags sil,…för genomförandet, eftersom vi kan 
systemet. 

Tjänstemännen ska för det första vaska fram kunskaper om de boende genom 
eldsjälarna. De ska för det andra vara som en sluss mellan invånare och det 
politiska etablissemanget som bestämmer över den administrativa förvalt
ningen. Man kan också se det så att tjänstemän filtrerar eller vaskar fram det 
som är relevant att föra vidare till andra sammanhang inom systemvärlden. 
Just när de rör sig i rollen som filtrerare blir de, för det tredje, utsatta för de 
aktörer som ingår i den lokala planeringsprocessen. För att få sympati för sin 
situation initierar de en diskussion om tjänstemännens utsatta roll. Förenings
handläggaren startar med att spetsa till de förväntningar som tjänstemännen 
har om dessa dagar, vid sidan av ambitionen att bygga upp nätverk och få fram 
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en åtgärdslista. För att nå dit behöver tjänstemännen förankra de förvänt
ningar som de har på eldsjälarna genom en dialog. Det viktigaste från tjänste
männens sida är att skapa förståelse hos eldsjälarna för tjänstemännens egen 
arbetssituation inom förvaltningarnas systemvärld.  

– Det viktigaste i den här dialogen är att berätta hur vi arbetar, hur 
beslutsgången är, förklarar områdesutvecklaren. Oftast har jag en 
känsla att vi skapar förväntningar som vi inte kan ta hand om, 
eftersom vi arbetar inom den här strukturen som vi delvis kan 
påverka men inte alltid. Och beslut fattas oftast någon annanstans 
som vi inte kan påverka. Då blir det förtroendeskada som skapas till 
oss/…/Och det är viktigt att vi har en öppen dialog och berättar hur 
vi arbetar, hur strukturen och organisationen fungerar. Vilka är våra 
begränsningar och vilka är våra möjligheter. 

Det ligger ett invecklat förvaltningsspel bakom att infria förväntningar. 
Pedagogiskt sett är tjänstemännen överens om att skapa förståelse hos 
deltagarna om tjänstemännens arbete gentemot varandra, gentemot politiker, 
och gentemot medborgare. Att skapa förståelse för denna utsatthet, samtidigt 
som de skapar förväntningar hos eldsjälar tangerar, för det fjärde, ytterligare 
en roll. Det handlar om rollen som förankrare av insikter såväl hos invånare 
som hos deras politiker. 

Demokratiutvecklaren funderar över hur rollen som förankrare ska kopplas 
till sympatin för deras utsatthet under övningen. Svårigheterna ska beaktas 
särskilt under grupparbetet med eldsjälsgruppen. 

– I det sammanhanget kan man ju också berätta om vår situation, vår 
arbetssituation. Att det är en hierarki vi rör oss i och många 
inblandade, att vi ska ha politikerna med oss och såna här saker. 

Det finns andra aspekter som väcker tankar om hur förankring går till och tas 
emot. Områdesutvecklaren påpekar att arbetsgrupperna har arbetat efter visst 
förankringsmönster under åren och det är svårt att bryta det såväl hos 
tjänstemän som hos medborgarna. 

– Men sen tänkte jag också att det där är en väldig balansgång 
emellan när vi pratar. Oftast när man pratar i såna sammanhang, som 
möten och sånt där, så varnar man hela tiden på att nämen vi ska inte 
gå in och styra, vi ska inte gå in och tvinga folk, låt dem. Och sen 
kommer man till möten och så sitter boende och förväntar sig att vi 
tjänstemän som har bjudit in på möten och ordnat allt det här, att folk 
frågar var så god och säg vad är det ni vill ha av oss med det här då. 

Att boende mottar tjänstemännen på detta sätt kan vara illustrativt för den 
passiva rollen som medborgare har anammat såväl i politiken som i plane
ringsprocessen. Diskussionen under seminariet ska skapa utrymme för att 
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deltagarna ska kunna se processen i relation till ”verkligheten” i Alby, anser 
områdesutvecklaren. 

– Vi kommer att prata under två dagar om den där bilden, eller 
problem i Alby, som är en process som i sig är viktig, men det måste 
kopplas också till det som är reellt i Alby. 

Jag tolkar det som att förankringen innebär att tjänstemännen för eldsjälarna 
ska medvetandegöra den verklighet, som de möter från sina arbetsplatser i 
systemvärlden. Meningen är att göra eldsjälarna delaktiga i samverkans
processen. Områdesutvecklaren utvecklar syftet ytterligare under passet under 
första dagen och vad resultaten förväntas bli med avseende på hur tjänstemän
nens situation ska förankras bland eldsjälarna. 

– Då är det inte bara möjligt utan det är en förväntning på dem. Och 
jag tycker att i den här som är en öppen, rak, ärlig dialog både för 
dem som boende/…/och för mig som tjänsteman, berätta om min 
arbetssituation, säger områdesutvecklaren. 

Tjänstemännens olika roller som expert, som filter, som klämd och utsatt och 
som förankrare ska tydliggöras för eldsjälarna och på så sätt bädda för en 
öppen, ärlig och rak dialog mellan parterna. Det är inte hos tjänstemännen som 
förväntningarna om sympati ska ligga, utan hos eldsjälarna. Detta går mot en 
strävan efter att ta del av de boendes uppfattningar i tjänstemännens arbete och 
driva intersubjektiv kommunikation eller dialog. Men invånarnas motsvarande 
roller som experter om sin hembygd, som utsatta och klämda mellan olika 
makthavare och berövade sin talan har ännu inte diskuterats.  

Förväntade resultat 

Att beskriva förväntade resultat utgör också ett mål i diskussionen, vilket hör 
samman med att säkerställa tjänstemannens expertroll. Att tillmäta förank
ringsprocessen ett kvantitativt värde är svårt. Det är något som knappast går 
att beskriva i siffror. Hur tjänstemännen ska redovisa mötets resultat är ett 
bekymmer och föreningshandläggaren undrar till att börja med vad som menas 
med ord som ”konkret” och som ”resultat”. Områdeschefen vill gärna belysa 
orden i samband med områdesgruppens efterfrågade utvärdering som han och 
områdesutvecklaren ska skriva till kommunledningen, och till utvärderaren 
som följer deras insatser på uppdrag av staten. Han påpekar att ett av resul
taten är att skapa en grupp att gå tillbaka till, och områdeschefen vill skärpa 
betydelsen av evenemanget för tjänstemännens vidare samtal med politikerna. 

– Jag tycker att det är väldigt intressant, med resultatformulering. 
Men förut hade politikerna alltid de här resultaten och sagt att det är 
viktigt med sysselsättning, med det och det. Och sen får vi statliga 
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pengar utifrån vad centrala eller lokala politiker har sagt. Där i 
seminariet får vi något slags perspektiv på vad invånarna säger, vad 
de tycker är viktigt för en gångs skull. Och vi kommer inte få några 
centrala medel, Storstadssatsningen upphör, om vi nu pratar på sikt. 
Vad jobbar vi då för, vi tjänstemän? Det vi får ju fram lite grann utav 
här och vidare arbete naturligtvis. Det blir vägledande för oss. Och 
sen så måste vi ändå rapportera det till våra politiker igen. Men det 
skulle vara en väldig styrka om vi kan säga att vi tog upp de här 
diskussionerna. Och det här som är en av de viktiga frågorna, här är 
resultaten. Och vi kan rapportera också hur det här arbetet fortskrider. 

Tjänstemännen har sett eldsjälarna som om de vore invånarnas representanter 
under hela diskussionen. Jag tolkar det som en betydelseförskjutning. De 
räknar med att få besked från eldsjälarna om vad som är viktigt att satsa på i 
Alby, vilket i sig naturligtvis är ett resultat. Men de vet samtidigt att politiker
na inte kommer att bevilja några medel till det, eftersom ramarna för det lokala 
utvecklingsavtalet är bestämda och projekten redan igångsatta. Eldsjälar som 
arbetar i projekten ska lyfta fram insikter ur egen praktik till framtida sats
ningar. Dessa insikter ska tjänstemännen kunna använda som ett resultat att 
utgå ifrån för framtida planer. På detta sätt håller tjänstemännen på att skaffa 
sig någon sorts framförhållning. De ska gallra ut några problem när de arbetar 
med nyckelordsproceduren, sen kommer de att ta fram idéer. Utgallringen 
skulle ge tjänstemännen möjlighet att skaffa sig förståelse för det som upptar 
en viktig del av eldsjälarnas vardag. Det ger tjänstemännen även kunskap om 
hur eldsjälarna föreslår idéer och hur de skulle vilja bemöta problem under 
eldsjälsseminariet. Detta kan framställas som ett viktigt resultat som förstärker 
tjänstemännens position gentemot politikerna. Demokratiutvecklaren avrundar 
dess betydelse: 

– Och det tror jag till och med politiker är väldig tacksamma för. 
Politiker är också medborgare och bor i Alby och så vidare, men har 
inte så bred referensbas som man skulle hoppas, utan behöver lite 
påfyllning/…/vi tjänstemän kan fungera på det här sättet. 

De tunga kommunpolitikerna bor inte i Alby. Inte ens i norra Botkyrka, och 
tjänstemännen, som inte heller bor i Alby, försöker reda ut vad kommunpoli
tikerna behöver informeras om. Men till skillnad från politikerna förfogar 
tjänstemännen över en (teknisk) procedur för att nyansera politikernas kunskaper. 

Det här betonar något som jag betraktar som huvuddragen i den dialektik 
som inramar kraftspelet mellan planering och demokrati. Dess upprinnelse 
ligger i att tjänstemännen ställs inför olika roller för att driva förvaltningarnas 
samverkansmål. Dels rollen som expert, som genom ett instrumentellt förnuft 
ska hjälpa tjänstemännen att skapa processer och framställa nya ’fakta’, dels 
för att folkvalda ska fatta beslut utifrån sitt kommunikativa förnuft eller goda 
omdöme. Expertrollen gör dem till en länk mellan livsvärldar och politiker. 
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Som en länk blir tjänstemännen tvingade till att föra dialog med lokala 
eldsjälar. Det är inte säkert att tjänstemännen förankrar politikernas före
ställningar om den lokala utvecklingen i denna dialog. Speciellt inte så länge 
de förankrar egna mål som de kan använda som underlag till politikers fram
tida beslut. Ett gap kan därför uppstå, nämligen mellan å ena sidan de politiska 
målen byggda på gott omdöme som folkvalda bestämmer för att motverka den 
diskriminerande segregationen och för att integrera det mångkulturella sam
hället, och tjänstemännens framgångsorienterade mål och behov å andra sidan. 
Tjänstemännen vill visa konkreta resultat men också positionera sig i system
världen gentemot eldsjälar och politiker. Det är två sorters förnuft som står 
mot varandra och som förmodligen skapar en maktkonflikt. I den riktningen 
tror jag att tjänstemännens instrumentella förnuft förser politikerna med fakta 
för att sen verkställa beslut utan att ett kommunikativt förnuft genomsyrar 
deras verksamhet. Det här kan förklara varför saker inte förändras på ett bra 
sätt. Att belysa denna förskjutning från det kommunikativa till det instrumen
tella kan lyfta fram insikter för att förstå hur det kommer sig att de ambitiösa 
integrationsmålen inte uppnås trots viljan till det och trots stora ekonomiska 
och humana insatser. 

Samverkan i områdesgruppen 

Att integrera eldsjälsgruppen i förvaltningsarbetet utgör nästa ämne i 
tjänstemännens handlingsöverväganden inför seminariet. Det råder enighet 
bland samtliga om att seminariet varken är inledning eller ”steg 32”, utan del i 
en större process. 

– Vi är överens om att vi ska träffas på nytt, eller vi ska erbjuda 
möjligheten under hösten. Vi är överens om att vi ska erbjuda ett 
verktyg till de här människorna att göra sina synpunkter hörda, om 
olika saker och ting och det som sker i områdesgruppen där vi 
arbetar konkret, säger områdesutvecklaren. 

Områdeschefen meddelar att för honom är det stora dilemmat att införliva 
denna samverkan med eldsjälarna i förvaltningsorganisationens arbetsgrupper.  

– Alltså jag har ett problem, därför att jag tycker att vi har sagt att de 
här arbetsgrupperna också måste ha någon förankring. Vi har pratat 
från referensgrupp till styrgrupp om allt möjligt för de här 
arbetsgrupperna/…/Oaktat det här mötet och alltihopa så skulle man 
gärna vilja ha liknande grupper för varje arbetsgrupp eller 
åtminstone en central grupp. Jag menar hur ska vi annars kunna 
jobba vidare, ska vi ha seminarium varje gång vi ska förankra olika 
frågor? Det är rätt så ohanterligt. Jag kan naturligtvis hantera 
seminarier, men det är inte det jag försöker säga. Att vi får in det här 
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i organisationen, är det stora dilemmat just nu. Det kanske man inte 
kan åstadkomma vid det här tillfället. 

Områdeschefens resonemang är ganska logiskt sett från Storstadssatsningens 
mål att införliva de startade insatserna i de reguljära verksamheterna. Det inne
bär att man kommer att stärka systemvärlden ytterligare. Samtidigt är det svårt 
att se om tjänstemännen därigenom kommer närmare medborgarnas livsvärldar. 
Så är emellertid hela satsningen upplagd från början. För att svara på 
områdeschefens fråga anser områdesutvecklaren att det är viktigt att skapa 
förväntningar hos eldsjälarna att vilja arbeta för någon av de referensgrupper 
som tjänstemännen redan arbetar med, så att det blir en fortsättning på den 
struktur de redan har byggt. 

– För oss är ett positivt resultat om vi lyckas få den här gruppen att 
förvandlas till ett nätverk som fortsätter att träffas och som vi har 
kontakt med, säger han. 

Processen måste konkretiseras och materialiseras genom ett nätverk som kan 
användas för framtida förankringar av de övriga grupperna. Samtidigt är det 
också nödvändigt för tjänstemännen att tillfredsställa kravet på resultat, till 
exempel att de håller på att bygga upp ett nätverk som kan motsvara tidigare 
krav om kvantitativa mål i resultatredovisningen av Stortstadssatsningen.  

Eldsjälarna ska betraktas som en samverkande, integrerad del 
förvaltningsarbetet, och detta konstaterande blir nästan en naturlig avrundning 
för förberedelserna inför mötet. Tjänstemännen poängterar att de ska vara 
tillgängliga mellan seminariet och det första fortsättningsmötet. De ska vara 
beredda att ge information om samverkan inom respektive tjänstemäns förvalt
ning och inom områdesgruppen. På den punkten påpekar områdeschefen att 
tillängligheten ska vara lite mer än en artighetsgest.  

– I mitt perspektiv är det en lite passiv hållning. Jag skulle vilja ha en 
grupp som helt enkelt är intresserad av att ha rapporter och som vi 
kan förankra våra frågor i och som vi kan träffa en gång en kväll 
efteråt för att gå vidare. Sen kan vi ha ytterligare seminarier längre 
fram, förutom alla spontana kontakter förhoppningsvis och förutom 
alla intressen där de anmäler sig till olika grupper och så vidare. Men 
just för områdesgruppen är det väldigt centralt om vi har några 
personer att prata med. Det skulle jag önska. 

Tjänstemännen förväntar sig att eldsjälsgruppen ska uppträda nästan som 
tjänsteman och som deras samtalspartner i Albydialogen. För att underlätta 
kommunikationen ska eldsjälsgruppen få fortlöpande rapporter om förvalt
ningarnas systemvärld via e-brev. Dessa personer kan ta med sig andra 
personer till kommande möten. Processen ska växa som en snöboll. Förutsätt
ningen är att de nya personer som ansluter sig är väl informerade om det som 
händer i systemvärlden. Dialogen kan så utvecklas till en slags panel och 

122 

i 



fortsätta på en hemsida som Dialoggruppen håller på att starta för ändamålet. 
Alla eldsjälar ombeds lämna en e-postadress och demokratiutvecklaren 
preciserar förslaget ytterligare. 

– Jag tänkte att det kan vara bra att ha en åtminstone slumpvald 
ganska stor panel kopplad till hemsidan. Alltså de kan gå in på 
hemsidan och rösta på olika genomgående enkäter där man behöver 
veta saker, hur man ska jobba. Och då är det bra att ha e-post-
adresserna, för då kan man gå den vägen, då vet man att de här kan 
vara med. 

Vad demokratiutvecklaren syftar på när han talar om som ”man” är natur
ligtvis tjänstemännen själva. De ska använda sig av gruppen i förvaltningarnas 
arbete. Dessa insikter kompletteras också av föreningshandläggarens förståelse 
för människor som arbetar ideellt i föreningar. 

– Får tänka på också att de här människorna som vi har valt ut, de 
jobbar förmodligen. Antingen jobbar de deltid, plus någonting extra 
som de gör på kvällen. Eller också jobbar heltid och så jobbar med 
ännu mer i sitt arbete, så att … de är nog ganska fullmatade med 
arbete. 
– Det är därför jag säger att vi ska höja upp deras status att gå ut och 
missionera och ta in fler, och engagera andra, säger demokrati
utvecklaren avslutningsvis. 

Genom hemsidan håller tjänstemännen på att bygga en direkt kanal för att 
fråga medborgarna om de upplevelser de haft för att därigenom skapa ökad 
makt och inflytande över den lokala utvecklingen, vilket var ett centralt mål 
för Dialoggruppen under 2001. I bästa fall skulle urvalet då kunna bygga på 
invånare med tillgång till Internet och som kunde hitta till hemsidan. Foku
seringen på tjänstemännens egna önskemål och utsatthet är kanske uttryck för 
en inställning där tjänstemännens egna problem i förvaltningarnas systemvärld 
spelar allt större roll. Men det sker på bekostnad av exempelvis eldsjälarnas 
eller medborgarnas egen utsatthet som inte efterfrågas i diskussionen. Undan
taget är föreningshandläggarens kommentar nyss. Jag tolkar det hela i relation 
till vad Habermas diskuterar som systemvärldens benägenhet att kolonisera 
livsvärlden. 

* 

Allt är i princip färdigt: listan med de inbjudna är klar, så också kallelsen och 
lokalen. Hur seminariet ska inledas. Vem som ska inleda. Hur eldsjälarna ska 
delas i grupper och till vilket syfte. Vilka roller tjänstemännen ska spela i 
grupparbetet och efter seminariet med såväl eldsjälar som politiker. Hur och 
varför de ska beskriva utsattheten i arbetet med eldsjälarna. Vilka förväntade 
roller eldsjälarna ska uppmuntras att ha för samverkan med tjänstemännen. 
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Framtida möten är också uttänkta och siktet är inställt på att omvandla denna 
lösa grupp av handplockade personer till ett fungerande nätverk, och som ”ett 
resultat” som områdesgruppen kan visa att man åstadkommit. 

Sammanfattningsvis har tjänstemännen övervägt hur mötet med eldsjälarna 
ska genomföras. Det finns tydliga inslag av strategiskt handlande som bildar 
ramen för den fortsatta samverkan med områdesgruppen. Tjänstemännen hade 
inledningsvis en genomgång av de eldsjälar som svarade positivt på inbjudan 
och kontaktade dem som inte hade svarat. Tjänstemännen diskuterade hur 
seminariet ska disponeras och vilka som ska leda respektive pass med början i 
själva inledningen. De resonerade kring hur grupparbetet ska organiseras med 
hjälp av samma typ av nyckelordsprocedur som de använde vid samtal med 
föreningsledarna tidigare för att definiera vad föreningsrådet bör ägna sig åt 
(se kapitel fyra). Efter det kom tjänstemännen in på hur de tänkte få fram 
framtidsscenarier för konkreta förslag till Albys utveckling. En uppföljning 
med eldsjälarna diskuterades därefter. Vilka roller ska tjänstemännen spela när 
de möter eldsjälarna? Mot slutet diskuterade tjänstemännen förväntade 
resultat och möjlighet att skapa en varaktig relation till eldsjälarna. 

Det här mötet är viktigt för att det var här tjänstemännen övervägde alla 
aspekter som berör projektets genomförande. Man har övervägt vilka avväg
ningar som ska göras, vilka roller som uppstår och vilka förväntningar som 
finns från tjänstemännen gentemot eldsjälarna. Men man har även diskuterat 
det som tjänstemännen själva tror är vad eldsjälarna – ”Albyborna” – kan 
förvänta sig av tjänstemännen. 

Det är ett möte där tjänstemän för en handlingsövervägande diskurs om hur 
förankring av egna mål ska gå till hos eldsjälar. Genomförandet ligger i fokus 
och tjänstemännen skapar en korrespondens mellan målen och handlingarna 
som ska genomföras under mötet samt under mötena därefter. Det är det som 
utgör kärnan i hela processen och som ger underlag för en senare diskussion 
om de premisser som hjälper tjänstemännen att teoretisera kring förankringens 
olika aspekter innan de går till handling. 
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8 Mötets genomförande och framtidsscenarier 

När tjänstemännen planerade mötet berättade de att så kallade framtids
verkstäder förekommer ganska ofta. I alla de 21 områden för vilka storstads
kommuner ingått utvecklingsavtal med staten har de lokala tjänstemännen 
arbetat med så kallade framtidsscenarier. Förutsättningarna för sådana 
scenarier varierade från område till område. Därför höll Storstadsdelegationen 
på att ta fram en modell som kunde vägleda lokala tjänstemän med framtids
scenarier där realistiska utvecklingsmöjligheter kan redovisas för respektive 
stadsdel. Man ville också reda ut vilken betydelse som den lokala åtgärds
planen skulle kunna ha i sammanhanget.188 

I förra kapitlet tog jag upp hur tjänstemännen planerade seminariets olika 
delar. Två av dessa var att ta fram en femårsplan och att ha några uppfölj
ningar. I det här kapitlet vill jag belysa hur delen om att ta fram en femårsplan 
för Alby utvecklades. Jag har inte för avsikt att dra generella slutsatser om hur 
aktiviteterna för att revidera lokala åtgärdsplaner, eller för att bestämma hur 
framtiden ska kunna se ut med hjälp av framtidsscenarier, har drivits på anda 
platser. Mot bakgrund av övningen i Alby vill jag se analysen nedan som ett 
bidrag till att problematisera en del aspekter som andra kanske känner igen 
från liknande möten. 

28 personer kom till seminariet, inklusive tjänstemännen. Av de 28 var 20 
män. Åtta av dem har utomeuropeisk bakgrund. Elva av männen bodde i Alby. 
13 var antingen projektledare eller tjänstemän. Sex av dem var eldsjälar som 
vid tiden för seminariet inte var involverade i något av projekten från Stor
tadssatsningen. När det gäller kvinnorna hade två av åtta utomeuropeisk 
bakgrund och arbetade med den profilen i sitt arbete. Sex av kvinnorna bodde i 
Alby och sju var projektledare, tjänstemän eller forskare. 

Innan jag fortsätter vill jag nämna att tjänstemännen genomförde de andra 
delarna inom seminariet ungefär som de hade planerat. Vid inledningen 
redogjorde tjänstemännen för mötet mot bakgrund av tidigare satsningar i 
Alby och kommunens strävan att införa brukarinflytande. De förklarade också 
proceduren för att välja in de inbjudna eldsjälarna. Tjänstemännen ser dem 
som samhällets företrädare.189 Enligt tjänstemännen utgör eldsjälarna en grupp 
personer med tillgång till ett stort kontaktnät. De ska se sig själva med uppgift 
att försöka engagera flera i Albys framtida utveckling. Tjänstemännen 

188 Storstadsdelegationen 2002: 7. 
189 Möte 5. 

125 



förklarade vidare att ingen motsäger önskan att förstärka brukarinflytandet. 
Men det gäller att hitta konkreta mål och konkreta arbetsuppgifter att samlas 
kring. I och med att eldsjälarna informerades om hur tjänstemännen genomfört 
urvalet och att de som eldsjälar sågs som en betydelsefull grupp som tjänste
männen hyser mycket stor respekt för, var processen igång. 

När presentationsrundan avklarats gick deltagarna på lunch, för att sedan 
inleda grupparbetet. En viktig aspekt är att gruppindelningen fungerade 
annorlunda än hur tjänstemännen hade planerat från början. De hade tänkt att 
bilda en egen grupp för eldsjälarnas konsultationer. Under gruppindelningen 
blandades tjänstemännen istället med eldsjälarna och deltog aktivt i alla 
diskussioner, vilket jag exemplifierar nedan.  

Syftet med grupparbetet var att ta fram tre ord som var viktiga för Albys 
utveckling. Där tillämpades så som tjänstemännen hade planerat en nyckel
ordsprocedur som avslutade seminariets första dag. De ord som deltagarna 
kom fram till var fler än tre, nämligen möten, trygghet, kunskap och ansvar. 
Vid sidan av de här orden noterade demokratiutvecklaren två egna ord som 
han använde för att inleda nästa dags diskussion. De orden var revir och vision. 

När det gäller revir har eldsjälarna visat med olika exempel hur 
revirtänkande – oavsett ålder, kultur och kön – kan innebära negativa effekter i 
sammanhang som boende, skolan, och föreningar. Beträffande boende 
reflekterade deltagarna kring hur revir och boendesegregation hängde ihop. 
Att bostadsföretaget satsar på vissa områden medan andra inte får samma 
uppmärksamhet. Ett annat exempel handlade om hyresgäster som vistas i ett 
annat bostadskvarter än det man bor i och ses med misstänksamhet. Ytterligare 
ett handlar om att vuxna avvisar barn från lekplatser som ligger intill husen 
där de bor. De tycker att barn som inte bor i husen som omger gården inte hör 
hemma på ”deras lekplatser”. Rörande revir i skolan berättades om äldre barn 
som arrangerade slagsmål där de mindre barnen tvingades att slåss för ”sitt 
land” på rasterna. Beträffande revir inom olika föreningar berättades också om 
revir mellan killar och tjejer till följd av konflikter där medlemmarna har olika 
kulturella uppfattningar om kön och barnuppfostran. Revirtänkande var en 
problematisk aspekt som genomsyrade vardagen i Alby, enligt eldsjälarna.  

Framtidsscenarier och femårsplan 

Diskussionen om revir ledde så småningom till det andra ordet som demo
kratiutvecklaren noterat, nämligen vision. Jag vill använda dialogerna kring 
ordet vision för att belysa hur idéer kring en femårsplan sorteras. Jag ska analy
sera dialogerna med en kombination av olika ansatser. En normativ ansats för 
att bejaka förhoppningar om en gemenskap för att driva en harmonisk 
utveckling i Alby. En dialektisk ansats för hur aktörerna synliggör och bejakar 

126 



konflikter och en retorisk för hur aktörerna försvarar sina idéer gentemot 
varandra. 

Till att börja med inleder demokratiutvecklaren med att ange spelreglerna 
för passet. 

– Jag har ett annat ord i kylskåpet, säger demokratiutvecklaren. 
Nämligen vision. Och vision, det bestämmer ni själva hur ni vill 
göra/…/Jag frågar nämligen så här: Vad tror du kommer att ske med 
Alby om fem år, alltså år 2006, om saker fortsätter som det är nu? 
Alltså med utgångspunkt från idag, med allt positivt och negativt av 
det som sker idag, det är frågan. Och jag vill att ni skriver ner en sak 
på varje lapp. Vi ska skriva flera lappar, men kommer ni på flera 
saker skriv ner på olika lappar. Men ni får skriva en sak, eller 30. Vi 
är naturligtvis glada om det inte är så många. Det är tillåtet att prata 
med varandra om ni känner för det och ni får tio minuter för det. 190 

Vad han menar med utgångspunkt är det som är dagsaktuellt och som 
deltagarna har medvetandegjort i tidigare delar under seminariet. Till exempel 
den positiva utvecklingen och den potential som kom till uttryck när 
deltagarna möttes i arbetsgrupperna kvällen innan. Deltagarna har inlett dagen 
med att reflektera över negativa aspekter som exempelvis revirtänkande. Mot 
den bakgrunden ombeds alla att skriva ner sina framtidsscenarier eller visioner 
på ett papper. Alla skriver, tänker och viskar till sina medverkande vid sidan.  

Bedömningskriterier  

När alla blivit färdiga samlar demokratiutvecklaren alla noteringar i en påse 
och förklarade hur dessa skulle diskuteras. Den ”vision” som skulle tas upp i 
varje lapp skulle sorteras längst fyra kriterier kring troliga och önskvärda 
framtidsscenarier. Som jag tolkar saken utgör ”trolig” och ”önskvärd” två 
axlar som i sin tur består av var sina positiva och negativa delar. Axlarna blir 
då trolig – inte trolig, samt önskvärd – inte önskvärd.  
När man ställer dessa axlar mot varandra bildas fyra kvadranter som utgör en 
intressant geometrisk plan. Varje kvadrant utgjorde kriterierna som kom att 
diskuteras som trolig men inte önskvärd, inte trolig och inte önskvärd, samt 
inte trolig men önskvärd, vilka i så fall skulle präglas av negativa 
bedömningar eller ”värden”. Visionerna skulle också klassas enlig mera 
positiva bedömningar som trolig och önskvärd. 

190 Det finns ett antal personer som interagerar i citatdialogen. Jag har ersätt deras namn med deras 
yrke och position i planeringsprocessen. Transkriberingen av dialogen bygger på Möte 6 om inte 
annat anges. 
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+ önskvärd 

+ trolig 
- inte trolig 

- inte önskvärd 

Demokratiutvecklaren förklarade också att alla framtidsscenarier skulle 
fastställas med majoritetsröst när han frågade församlingen om de fyra 
utslagsalternativen. Den som skrev varje vision skulle argumentera för sin 
lapp när demokratiutvecklaren läste upp scenariet. Och de som inte höll med 
om ett visst scenario skulle kunna argumentera emot och motivera sina 
betänkligheter.  

Den retoriska enigheten 

Deltagarna framförde 74 olika visioner eller framtidsscenarier. Ett bedömdes 
som troligt och inte önskvärt. 10 framtidsscenarier bedömdes av deltagarna 
som inte troliga och inte önskvärda. 12 framtidscenarier bedömdes som inte 
troliga men önskvärda och 51 som troliga och önskvärda. Jag kommer nu närmast 
att redovisa en del av framtidscenarierna efter hur de bedömdes av deltagarna 
enligt de fyra kriterierna som demokratiutvecklaren redovisade. På så sätt har 
jag strävat efter att ha alla visioner samlade längs varje kriterium. Efter att ha 
gjort denna indelning vill jag visa vad som sägs, vem som säger vad och till 
vem det sägs. Detta utgör några centrala aspekter i ett retoriskt perspektiv.  

Eftersom jag vill belysa vad som sägs med hänsyn till vem som talar vill jag 
ge läsaren möjlighet att bekanta sig med de personer som argumenterar. 
Deltagarna presenterade sig inte för varandra under det passet som jag 
analyserar nedan, utan har bekantat sig med varandra genom arbetsgrupperna. 
I den här texten använder jag deltagarnas presentation av sig själva från dagen 
före för att tydliggöra sammanhangen kring vad de föreslog till gruppen. På 
det sättet har jag strävat efter att skapa enighet i den retoriska analysen.191 

När det gäller interaktionen under mötet anser jag att det är viktigt att hålla 
två saker i åtanke utifrån ett dialektiskt perspektiv. För det första att deltagarna 
är en grupp vald av tjänstemännen utifrån kriteriet att personerna skall vara 
öppna och trovärdiga för tjänstemännen. För det andra att personerna även 
skall ha intressen i Alby mot bakgrund av de uppdrag eller det engagemang 
som de arbetar med i föreningar, projekt och förvaltningar. Deltagarna utgör 

191 Se Ramirez 1995b, 2004. 
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ett kontaktnät som tjänstemännen har byggt upp för att jobba med olika 
insatsområden i Alby. Mot den bakgrunden har eldsjälarna en position i 
relation till en utveckling som är pågående och som gruppen är angelägen om 
att den fortsätter och blir bättre. Den här aspekten är viktig att beakta för att 
fastställa framstidsscenarier som avviker från det som redan är igångsatt av 
deltagarna, vilka alla är involverade i den lokala utvecklingen. 

Med dessa upplysningar om gruppen som gick till dialogsituationen, låt mig 
nu gå till de första kriterierna. 

”Trolig men inte önskvärd” och ”Inte trolig och inte önskvärd”  

Det finns bara en vision som mötesdeltagarna bedömer som trolig men inte 
önskvärd. Det handlar om ”Mer biltrafik runt Alby”. Demokratiutvecklaren 
upplyser att det ska byggas lägenheter på Lindhov, som ligger längst Hågelby
leden och som förbinder Alby med Tumba. De flesta anser att det kan vara ett 
av prisen som man får betala för utvecklingen kring Alby. 

+ 

+ trolig 
- inte trolig 

1 scenario från tjänsteman 

- inte 

10 scenarier från eldsjälar 

önskvärd 

De förslag som majoriteten av deltagarna bedömde som inte troliga och inte 
önskvärda framfördes mestadels av eldsjälarna. Från eldsjälarnas situerade 
kunskaper var längtan efter integration och gemenskap mycket stark. Jag 
kommer att visa hur det gick till för sex av de tio förslagen när deltagarna 
bedömde framtidscenarierna. Den första scenariet presenterades av en kvinna, 
som är ordförande i Alby kvinnocenter vilket grundades 1998. Föreningen 
arbetar konkret med kvinnors integration i Alby med omnejd och har därför 
bidragit till Albys goda rykte bland kvinnor, till vilka de vänder sig med sin 
verksamhet.192 Föreningen bildade ett kooperativ för beställningssömnad. De 
drev vid tiden för mötet olika verksamheter för kvinnor som kurser i svenska, 
engelska och matematik såväl på dag- som kvällstid. Arbetslösa kvinnor får 
via dessa verksamheter stöd i olika situationer. Kvinnocentret delar lokal med 
Turkiska riksförbundet och båda har sitt kontor invid Albykyrkan i Alby 

192 Möte 5. 

129 



centrum. Kvinnocenter är ett ställe som tjänstemännen brukar beteckna som en 
muslimsk mötesplats. 

Den ovannämnda kvinnans framtidsscenario utgår från de svårigheter som 
många invandrade kvinnor upplever till vardags.   

– ”Allt kommer att bli ungefär som nu, därför att utvecklingen går 
långsamt”, läser demokratiutvecklaren. 
– Det är jag som har skrivit, säger Kc-kvinnan. Jag önskar att 
utvecklingen går snabbare för att Alby ska bli finare än nu. Jag 
tycker att det är osäker om det faktiskt blir så om fem år. 

Hon är kritisk till den verklighet som hon befann sig i, och som hon delade 
med många andra kvinnor. Hon trodde inte att den skulle förändras under de 
kommande åren. När hon hade uttalat sig frågar demokratiutvecklaren om de 
fyra bedömningskriterierna. Deltagarna röstade för inte troligt och inte 
önskvärt att hennes framtidsscenario skulle bli verklighet om fem år. Några 
andra eldsjälar delade liknande uppfattningar om framtiden. Det fanns de som 
uttryckligen ville vara en del av framtiden.  

Nästa förslag kommer från imamen. Han hade arbetat i Stockholmsområdet 
under tjugo år och var som någon sorts kurator. Imamen var engagerad i en 
förening som stödjer familjer att bättre kunna ta hand om sina barn. Före
ningen hjälper muslimska familjer som hade ungdomar med missbruks
problem. Vid sidan av sitt engagemang hade imamen 20 års erfarenhet av 
samarbete med läkare när det gällde behandlingen av muslimska kvinnor inom 
primärvården och psykvården.193 Han var en social entreprenör som hade 
medverkat till att nyansera psykvården med islamiska värdegrunder. När det 
gäller förståelse för muslimska värden var svårigheterna från barnomsorgen 
lika stora. Många barn från muslimska familjer ingick i de barngrupper som 
drabbades av dåliga skolbetyg. Situationen hade lett till att många muslimer 
velat starta egna friskolor för att åstadkomma bättre resultat för barnen. Hans 
förslag handlade just om dessa aspekter. 

– ”Lite mer privatisering av daghem, språkförskolor och skolor”, 
läser demokratiutvecklaren. 

Imamen fattade sig kort. Det blev inga följdfrågor från demokratiutvecklaren. 
Deltagarna röstade inte trolig och inte önskvärd till hans framstidsscenario om 
privatiseringar. Jag tolkar imamens framtidsscenario som exempel på sociala 
entreprenörer som vill få systemvärlden att ta större hänsyn till muslimers livs
världar. Några som också vill påverka systemvärden från ett livsvärlds
perspektiv var hyresgästerna som var en grupp som hade fått minskat 
inflytande under de senaste åren. Två av seminariedeltagarna arbetar aktivt 
inom hyresgästföreningen. En av dessa är hyresgästledaren. Hon hade varit i 
föreningen sen början av 1980-talet och brann för Vi-bo, som står för 
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vitaliserat boinflytande. Det var ett samarbete mellan bostadsföretaget och 
hyresgästföreningen som tillsammans försökte hitta en modell för att få igång 
dialogen mellan husvärdarna och hyresgästerna. Utgångspunkten var att man 
lärde sig genom att prata med varandra och att man värnade om oliktänkande 
oavsett var man bodde och vem som bodde i hyreshusen. Anledningen att hon 
brann för projektet var att hon tyckte att bostädernas underhåll i Alby var 
undermåligt. Från hennes livsvärldsperspektiv önskade hon sig att det skulle 
bli renare och snyggare, till exempel att man skulle kunna vara stolt när 
hyresgäster visade upp sitt trapphus för gäster som de bjuder hem till sig. Hon 
hoppades att projektet inte skulle handla så mycket om det stora utan mera om 
där jag själv bor. Projektet handlade också om att lokala föreningar integreras 
med varandra genom att dela lokaler och samarbeta om trygghet och trivsel i 
närområdet. Att bo handlar inte bara om hyressättning utan det måste också bli 
tal om det som hyresgäster vill ha, anser hon. Hon var kritisk till att företaget 
tar in hyror men inte gör tillräckligt för de hyresgäster som bodde där. Hon 
ansåg att det var viktigt att ställa krav på bostadsföretaget också. Men detta 
skulle ske genom hyresgästernas medverkan under ordnade dialogformer och 
där parterna hade roligt under tiden. Vitaliserat boinflytande eller Vi-bo var 
bostadsföretagets utgångspunkt för att införa brukarinflytande. 194 

Hyresgästerna befarade att avregleringar skulle genomsyra tillvaron, så som 
exempelvis i Fittja där Bostadsföretaget sålde 780 lägenheter till en privat 
hyresvärd. Hyresgästerna fick stora försämringar av vad de själva bedömde 
som en redan dålig bostadsförvaltning.195 De gångna årens omvandlingar av 
allmännyttiga hus till bostadsrättsföreningar, eller utförsäljningar till privata 
hyresvärdar, präglade mycket av deras intryck om Albys framtid om fem år. 

– ”Trycket på Bostadsföretaget ökar, fler och fler vill köpa sina 
bostäder. Bostadsrättsföreningar bildas för att överta fastigheterna”, 
läser demokratiutvecklaren upp.  

Hennes framtidsscenario utgick från det läge som hade präglat bostadsbristen 
under den perioden.  

– ”Hyresreglering slopas, galopperande hyresutveckling i hela 
Stockholm, resurssvaga tvingas flytta”, läser demokratiutvecklaren. 
Det är Hyresgästombudet som har skrivit och cirkösen196 föreslår 
trolig men inte önskvärd. 
– ”Bostadsföretaget har sålt ut alla lägenheter i allmännyttan” har 
hyresgästledaren också skrivit. 
– Är det sannolikt?, undrar bostadsförvaltaren. 

194 Möte 5.
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– Det beror mycket på vem som vinner valet 2001. Jag tycker att 
om fem år kan det bli så, säger hyresgästledaren efter att ha 
redovisat trenderna i Botkyrka och kringkommunerna.  

Bostadsförvaltaren avvisar tanken att bostadsföretaget skulle satsa på en sådan 
vision. 

Allvaret kring frågan om bostadsbristen blandas med inslag som många ser 
som överdrifter om hur det kommer att utfalla.  

– ”På grund av Bostadsbristen har Alby blivit ett reservat för de 
burgna och resurssvaga tvingas flytta till övergivna bostäder i 
Norrlands inland”, har någon skrivit och det blir allmänt skratt.  
– ”Albyborna mår allt bättre, svaga tvingas flytta, starka flyttar in”, 
det är väl nästan samma sak säger demokratiutvecklaren.  

De ovanstående framtidsscenarierna behandlades var för sig i en annan 
ordning. Deltagarna röstade för inte trolig och inte önskvärd. Dessa 
framtidsscenarier kan ses som uttryck för nulägesbeskrivningar från 
eldsjälarnas livsvärldsperspektiv. Scenarierna kan även ses som uttryck för hur 
eldsjälarna utvärderade det som var pågående med utgångspunkt från deras 
situerade kunskaper.  

”Inte trolig men önskvärd”  

+

+ 
- inte trolig 

-

 önskvärd 

10 scenarier från eldsjälar 

Inte trolig men önskvärd hör till de bilder som deltagarna bestämde om Albys 
framtid och där också eldsjälarna var som mest representerade med framtids
scenarier. Det framfördes tio scenarier som var mycket varierande och berörde 
kända frågor som bättre bostadsförvaltning, högre sysselsättning, lägre 
kriminalitet, fler utbildningsmöjligheter, utökad service, högre deltagande och 
högre integration. Det var visioner som flertalet fann som inte troliga, men 
önskvärda att de blev verklighet om fem år. Jag lyfter fram tre av dessa 
framtidsscenarier för att belysa hur diskussionerna kring dessa gick till.  

– ”Äntligen har vi breda och trygga gångvägar utan höga buskar”, 
läser demokratiutvecklaren. 
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Deltagarna bedömde visionen som inte trolig men önskvärd, sedan fick 
hyresgästledaren ordet. 

– Det är jag som har skrivit lappen. Jag har hållit på med det sen 
1995. Jag vill att när jag kommer hem mitt i natten, eller fyra på 
morgonen, vill jag veta vem som rör sig och inte att det hoppar upp 
fula gubbar ut på utkanten, eller fula fyllon, förklarar hon.   

Hon var bekymrad över de smala gångvägarna som hon gärna ville skulle bli 
bredare. Från många kvinnors livsvärldsperspektiv utgör de smala gångarna 
tillsammans med höga buskar större risker för att bli överfallen som kvinna. 
Man ansåg att förövarna kan gömma sig bakom buskarna. Framtidsscenariot 
utgick därmed från gällande förhållanden och från ett utvärderande av det som 
hade varit. Hur entreprenörerna skötte gårdarna och önskemål att byta dessa 
buskar mot andra vegetationsinslag som ger större trygghetskänsla hade varit 
föremål för förhandlingar mellan hyresgäster och bostadsföretaget. Scenariot 
var också exempel på en insats som hyresgästföreningen hade övervägt 
tillsammans med bostadsföretaget.  

Ökad sysselsättning och högre ekonomisk tillväxt, brukarinflytande och högt 
valdeltagande var mycket centrala mål att sträva efter med Storstadsatss
ningen. Framstidsscenarier om dessa aspekter kom från flera personer. En 
vision rörande hög sysselsättning kom från den invandrade (s)-politikern. Han 
hade bott i Alby sedan 1974 och jobbade på turkiska riksförbundet som hade 
sitt huvudkontor i Alby. Hans motto var att öka delaktighet och demokrati 
bland annat i föreningslivet. Han satt i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen, 
i pensionärsråd, i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och han var då 
ordförande i Albys socialdemokratiska förening.197 

– ”En bank finns i Centrum”, läser demokratiutvecklaren.  
– ”Arbetslösheten är ganska låg”, skriver den invandrade (s)-
politikern.  

Politikern förklarade att han verkade för full sysselsättning i Alby. Båda fram
tidsscenarierna bedömdes som inte troliga men önskvärda. Scenarierna hade 
en lång historia bakom sig. Företagare och kunder upplevde sedan länge att de 
behövde ett bankkontor i Alby för att underlätta sitt dagliga arbete med pen
ninghantering. Det fanns ett bankkontor i Alby förr, men det utsattes ständigt 
för rån. Det blev ohållbart från bankernas perspektiv att ha kvar ett stort bank
kontor i Alby. Kvar fanns Svensk kassaservice, som tog hand om postens 
utbetalningar. Handelsbanken och Föreningsparbanken har kontor i Hallunda 
centrum. Politikerna i seminariet önskar framför allt att flera ska sättas i arbete 
eftersom sysselsättningsgraden är lägre än i resten av länet.  

När det gäller valdeltagande och brukarinflytande beskrevs framtidsscena
rier från tre personer som arbetade med tonåringarnas fritid. Den första 
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personen är brobyggaren som var engagerad i Brobyggareprojektet, en ABF 
satsning som hjälper ungdomar som tappat studiemotivationen att komma 
tillbaka eller hitta ett arbete. Projektet handlar om att få djupare förståelse för 
vad ungdomarna gör mellan skolan och fritiden. Brobyggaren brann för teater 
och hade olika grupper som ägnar sig åt dans i Albyskolan. Genom hans engage
mang försökte han ge hopp till ungdomar som av olika anledningar hade 
tappat tron på att kunna påverka sin framtid.198 

Den andra personen är fritidsledaren. Han representerade ABF och en 
fritidsgård som fanns i högstadieskolan. Han var faktiskt en av de första 
eleverna i Albyskolan, någon gång mellan 1974 och 1975. Han bodde i Alby 
under lång tid och startade skolidrottsföreningen och fritidsgården i 
Albyskolan 1986. Han var en av de drivande personer som mobiliserade bland 
de boende för att grunda Samling för Alby när den började. Det som gjorde att 
han engagerade sig så starkt var att han såg att det fanns så oerhörda behov 
och så mycket som kunde förändras. Under de svåra åren fram till början av 
1990-talet gick det ganska dåligt för en hel generation tonåringar. Han var 
glad för den utveckling som hade inträffat under de gångna åren. Ungdomar 
var mer harmoniska och gladare till följd av det fanns mera att göra för dem. 
Han brann för barns uppväxtmiljö och var lite oroad för utslagningen i skolan. 
Ungdomarna mådde då inte speciellt bra när de inte klarade skolan. Han 
hoppades att man skulle satsa mycket i skolan, för det skapar många positiva 
effekter i längden. Han var då engagerad i förebilderna som var ett projekt för 
att få ungdomar att öka inflytande i föreningarnas styrelser och för alla andra 
former för demokratisk delaktighet.199 

Den tredje personen som hade ett framtidsscenarium vilket berörde högre 
brukarinflytande är fritidsledarinnan. Hon hade jobbat med Albyfejmare sen 
1989 och bodde i Alby. Hon brann för alla barns och ungdomars utveckling 
och att stärka deras självförtroende, för att de skulle trivas i skolan. Alby
fejmare var till för barn som hade det svårt i skolan, och som sökte utveckla 
sina talanger när det gäller scenkonst. Många barn med dåliga skolbetyg kände 
sig undanskuffade i skolan eller hemma. De fick komma till fejm där de kunde 
synas och få bekräftelse på det de gjorde, och för att bli personer som man 
ville lyssna på.200 Ordet fejm är en försvenskning av det engelska ordet fame. 
Albyfejm hämtade sin inspiration från TV-serien Fame. Serien handlade om 
begåvade ungdomar som växte upp i New Yorks Bronx på 1970-talet. Bronx 
anses vara bland annat Salsas och hiphopens – det vill säga rapens, break
dansens och Graffittins – Mecka. Musikgenrerna är utryck för kulturbland
ningar som växer ur integrationsprocesser i den segregerade mångkulturella 
miljön där mestadels afroamerikaner, latinamerikaner och fattiga euroameri
kanska invandrare delar vardag. Utslagningen i de offentliga skolorna är 

198 Möte 5. 
199 Möte 5. 
200 Möte 5. 

134 



central i serien och ynglingarna försöker bli artister trots den tuffa sociala 
miljön och de knappa ekonomiska resurserna. Albyfejm växte fram mot bak
grund av liknande segregationsutveckling i Alby. Albyskolan har även varit 
grundmiljön för The Latin Kings, den svenska hiphopens pionjärer. 

– ”Valdeltagande ökar med 99 procent”, har brobyggaren skrivit.  
– ”I Alby finns det ett stort brukarinflytande”, har de två fritids
ledarna skrivit. 

Brobyggaren och fritidsledarna presenterade sina visioner som gick ut på att 
medborgarinflytande i Alby skulle öka. Men de fick begränsade möjligheter 
att argumentera utförligt för dessa scenarier. 

Eldsjälarnas visioner kretsade kring ambitioner som exempelvis önskemål 
om bättre bostadsförvaltning, hög sysselsättning och att få ett bankkontor, hög 
valdeltagande och stort brukarinflytande. Dessa scenarier anser jag kan tolkas 
som uttryck för situerade kunskaper förvärvade i nära kontakt med invånarnas 
livsvärldar. Framtidsscenarierna signalerar någon sorts integration i regionen, 
eller en strävan efter att harmoniseras med övriga landet. Deltagarna bedömde 
scenarierna som inte troliga, men önskvärda förutsatt att de blev verklighet 
inom fem år. 

”Trolig och önskvärd” 

Deltagarna bedömde 51 framtidsscenarier som troliga och önskvärda. Ungefär 
34 av dessa kom från tjänstemän och förvaltningarnas systemvärld. Jag har 
delat dem i tre ”röda trådar” som kompletterar varandra. Den första tråden 
handlar om en förbättrad förvaltning av bostäder och skolor som bidrar till ett 
bättre rykte för Alby. Den andra stora gruppen av framtidsscenarier handlar 
om en fungerande skola mitt i byn. Den tredje om att både skolan och positiva 
rykten om god förvaltning underlättades av den cirkussatsning som förvalt
ningarna höll på att etablera i Alby. Dessa trådar går in i varandra och deras 
betydelse har inte nödvändigtvis den prioriteringsordning som jag tar upp.  

+

34 scenarier från tjänstemän 

+ trolig 
-

-

 önskvärd 

17 scenarier från eldsjälar 
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Bättre bostadsförvaltning 

Bostadsförvaltningen präglas av nya förutsättningar jämfört med dem som 
varit rådande under de senaste åren fram till IT-boomen. Husvärden och 
Bostadsförvaltaren skrev en del visioner för sina respektive verksamhets
områden. Husvärden var anställd på bostadsföretaget för att sköta ett 
bostadsområde med drygt 100 lägenheter på Alhagsvägen, som angränsar Alby
skolans södra flank (se kartan). Alhagsvägens bostäder har varit mycket svåra 
att förvalta. Nu är situationen annorlunda dels på grund av bostadsför
valtningens insatser för att närma sig hyresgästernas livsvärldar, dels på grund 
av husvärdens personliga insatser. Han hade till och från jobbat med ungdomar 
i Alby ända sedan 1978 innan han anställdes som husvärd. Vid sidan av det 
hade han också engagerats i bildandet av olika föräldraföreningar samt en 
ungdomsförening. Som husvärd brann han också för området som han för
valtar på Alhagsvägen och där han lade mycket arbete på den sociala sam
manhållningen i kvarteren. Vid tiden för det här mötet höll han på dels med en 
miljögrupp, dels med att starta en trädgårdsförening i sitt område.201 Husvärden 
har alltså till vardags mött skolföräldrar, ungdomar och hyresgäster i Alby under 
många år. Sociala entreprenörer som husvärden med stark bas i livsvärldar är 
en stor tillgång för att nyansera förvaltningens systemvärld i ett samhälle så 
präglat av funktionsseparering och av social fragmentering som Alby. 

– ”Ett rent Alby”, läser demokratiutvecklaren, har husvärden skrivit.  
– ”Ingen ny social katastrof”, läser demokratiutvecklaren förvånad. 
Husvärden förtydligar vad han menar med social katastrof.  
– Det innebär mycket, säger han. Att lägenheterna inte blir uthyrda 
som det var för fem år sen.  
– ”Alby blir en stabil del i norra Botkyrka”, har bostadsförvaltaren 
skrivit om in- och utflyttningar. 
– ”Scenen på Albytorget används regelbundet, särskilt på fredagar. 
Skolklasser och hyresgäster arrangerar”.  

Med undantag för det sista scenariet utgår de andra från ett utvärderande av 
det som varit, med outhyrda lägenheter och de ekonomiska konsekvenserna 
därav, som jag berörde i kapitel fyra. När alla dessa argument klarlades 
bedömde deltagarna detta som en trolig och önskvärd utveckling och att dessa 
scenarier skulle bli verklighet om fem år.  

Bättre rykte för Alby 

Albys rykte är mycket viktigt. Det hörde fortfarande till de mest centrala målen 
för tjänstemännen. Att en ny tid skulle präglas av många Albyprofiler som 
nådde toppen inom idrott och konst sågs som ett sätt att skapa ett bättre rykte 
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som motvikt till segregationens bekymmer. Önskemål om en ny och bättre tid 
kom till uttryck i många framtidsscenarier från till exempel bostadsförvaltaren 
och cirkösen. 

Cirkösen bor i Alby och jobbar med Cirkus Cirkör som flyttade in i nya 
lokaler nere på Rotemannen i januari 2000. Hennes jobb var att bygga upp 
Cirkus Cirkörs verksamhet i kommunen, vilket var ett resultat av utvecklings
avtalet och Storstadssatsningen. Cirkus Cirkör skulle driva verksamheter som 
både skulle vara lokalt förankrade och så bra cirkusverksamhet som möjlig. 
Det kallas nycirkus, traditionell cirkus med lina, jonglering och akrobatik 
blandad med ungdomskultur och gatukultur. Ungdomar som kommer till 
Cirkör har kanske hållit på med skateboard, snowboard, dans, gymnastik eller 
kampsport. Nycirkus är en mer teatral cirkus och är helt internationell till sin 
prägel. Formen är inte begränsad till något språk annat än konstnärlig, fysisk 
aktivitet. Den verksamhet som Cirkör bedriver består av både artistträning och 
skolverksamhet. De som börjar i cirkusskolan kommer från olika länder, vilket 
gör att samarbetet med bostadsföretaget är mycket viktigt. Under hösten 2001 
började 26 elever i cirkusskolan, representerande många nationaliteter men 
inte lokalt boende. Tillsammans med nya lärare från Ryssland, som skulle 
flytta till Alby med sina familjer, och elever bestod hela styrkan av 40–45 
personer. Cirkussatsningen har fått stort förtroende bland kommunpolitikerna 
och cirkösen arbetade för att Cirkus Cirkör skulle vara en aktiv och bra del i 
Alby och Botkyrka. Föreningen hade öppnat en ungdomsverksamhet riktad till 
barn, med bland annat gratis träning. Man erbjöd därmed mötesplatser där 
ungdomar hade möjlighet att träna och samlas.202 

– ”Albys rykte har förbättrats. Det är inne bland ungdomar att bo i 
Alby”, har cirkösen satt på pappret. 
– ”Bilden av Alby är positiv i medierna”, föreslår cirkösen. 
– ”Alby är känt för att det blir många aktiviteter”. ”Jalla, jalla” läser 
demokratiutvecklaren i cirkösens lapp. 
– ”Många vill flytta till Alby”. 
– ”Om fem år finns det mera att vara stolt över”, från cirkösen och 
Kf-kvinnan.203 

– ”Att vara ung i Alby är hopp, förortskultur är inne. Dogge är kung. 
Albyskolan har Hip hop och Break dance-linje tillsammans med 
Fejmare. Flera duktiga fotbollspelare är proffs i Italien, cirkusartister 
gör succé ute i Europa, Alby vinner Europaligan [i baseboll]”, säger 
hon. 

Dessa scenarier utgår från den cirkussatsning som förvaltningarnas system
värld har lokaliserat i Alby. Vi bedömer den som inte trolig men önskvärd, 
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föreslår husvärden. Flera höll med eftersom visionen var tilldragande hos 
många. 

– Vi har väl proffs i Italien, säger ungdomsledaren204. Vi har baseball 
som leder ligan, vi har Dogge, vi har Cirkus Cirkör, vi har bandy 
(Balrog Oilers) som är Europamästare, säger han.  

Efter dessa preciseringar bedömde deltagarna visionen för trolig och önskvärd. 

Upplevelseindustri – eller cirkussatsning  

Kultur- och skolförvaltningarnas inriktning höll på att renodlas med hjälp av 
Storstadssatsningens etablering av upplevelseindustrin av vilken nycirkus är 
en del. Kopplingar till näringslivet blev allt tydligare. Två personer ställde sig 
skeptiska till hur upplevelsesatsningen motiverades under diskussionen. Den 
ena är författaren som vid tiden för det här mötet arbetade med två böcker. 
Den ena handlade om Tullingetraden, eller om trafiken av fartyg som gick så 
sent som 1963 till och från Stockholm. Det fanns rester kvar av kajen som låg 
vid Flottsbro friluftsområde, som har en skidbacke på vinter och en badstrand 
på sommaren på bara 15 minuters gångavstånd från Alby. Han är också intres
serad av hur man hanterade olika innovationer på Alby gård. Den andra boken 
handlade om bronsåldern eftersom Alby är rik på bronsåldersgravar.  

Han delade sitt intresse för Albys hembygdshistoria med skolarkitekten. 
Tillsammans hade de medverkat till att bilda föreningen Swarta Lööths Kultur-
och hembygdsförening. Swarta Lööth var en tingsplats, ett ställe där rättsliga 
konflikter klarades upp under medeltiden. Den låg i närheten av Botkyrka 
kyrka och var en av medeltidens mest kända platser i Sörmland och där man 
höll ting redan när Stockholm grundades i mitten på 1200-talet. Swart Lööthen 
gav namn åt Svartlösa härad och senare åt Svartlösa tingsrätt. 1977 ändrades 
namnet till Huddinge tingsrätt. 

Både författaren och skolarkitekten hade varit engagerade i en lokal hem
bygdsrörelse som tog fart med renoveringen av Rotemannen. Detta ledde till 
ett nyväckt intresse för den gamla tingsplatsen. Fler entusiaster startade en 
hembygdsförening med fokus på just det som var före miljonprogrammet och 
jordbruksreformerna. Hembygdsintresset resulterade i ett monument som 
rekonstruerade Svart Lööthens tingsplats vid infarten till Alby från Hågelby
leden – tingsplatsen ursprungliga plats låg någonstans nedanför Albyberget i 
närheten av E4/E20s vid Hallunda trafikplats.  

Skolarkitekten hade bott i norra Botkyrka under 20 år. Han hade inte jobbat 
i skolor i Alby, men som arkitekt var han intresserad av att Alby skulle vara 
vackert och fint. Ytterligare ett av projekten som han hade engagerats i till
sammans med författaren var Astrolabbet. Det kom före tingsplatsen och 
började med att författaren efterlyste någonting i stil med Eiffeltornet eller 

204 Föreståndare för en träffpunkt för äldre ungdomar vars huvudman är föreningen Samling för Alby. 
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Egyptens pyramider eftersom Alby saknade en symbol som kännetecknade 
stadsbilden. De började träffas och startade en grupp på tre personer som 
började jobba med frågan. Efter en tid fastnade gruppen för det ställe i 
centrum som man kallade för trafikspindeln, i det gamla parkeringshuset. De 
började samarbeta med en konstnär som utformade idén för att sen gå till 
bostadsförvaltaren som anslöt sig till gruppen och utredde förutsättningarna 
för monumentets finansiering. Gruppen började sedan samarbeta med skolan 
som tyckte att idén var mycket stimulerande och kunde användas i under
visningen. På så sätt blev kostnaderna inte så höga och delaktigheten blev 
långt mycket större. Astrolabbet är ett observatorium som är dekorerat med 
hundratals kakelplattor. Under utförandet handledde konstnären nästan varje 
elev i skolan för att måla var sin kakelplatta som skulle fästas i monumentets 
stomme. Det resulterade i ett stort verk bestående av dekorationer som berör 
barnens kulturella bakgrund som i stort sett inte bara är en symbol för Alby 
utan även för hela världen – se bild 4.2.205 

Kultur och skola har varit två viktiga områden med ganska ingående sam
arbete för att gestalta Alby. Likt författaren och skolarkitekten var flera intres
serade av hur upplevelsesatsningen skulle passa i den utveckling som hade 
varit och som sammanvävde dåtid med nutid. 

– ”Ett näringsliv kring ungdomskultur finns etablerad”. Den är en 
företagarvision som Webbmastern motiverar och där han uppger 
Latin Kings Redline records som exempel.  
– ”Vi kommer att få en bra och annorlunda restaurang på Rote
mannen” läser demokratiutvecklaren.  
– ”Rotemannen är centrum för upplevelseindustri”, har cirkösen 
skrivit.  
– ”Vad är upplevelseindustri? Är kultur samma sak som 
upplevelseindustri?” undrar skolarkitekten. Heron City ropar någon 
annan, och husintendenten206 börjar svara. 
– ”Fast/…/Det är mer som är upplevelseindustri. Nycirkus som vi 
har är en form av upplevelseindustri, det är allt man upplever. En 
schysst måltid är en upplevelse. Då kan en restaurang vara del av 
upplevelseindustri.” 
– ”Är en maraton också en upplevelseindustri?” undrar 
föreningshandläggaren. 
– ”Ja, det som är runt hela grejen”, förklarar husintendenten. 
– ”Jag tycker att du använder ordet industri fel”, säger husvärden. 
– ”Alltså upplevelseindustrin är kommersiell och upplevelsevärld”, 
säger cirkösen. 
– ”Är bibliotek också upplevelseindustri”, undrar författaren. 

205 Möte 5.

206 Vaktmästare på kulturhuset Rotemannen 
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– ”De har lanserat det här begreppet upplevelseindustri för att bredda 
kulturbegreppet och ta med dataspel, äventyrsporter och såna saker”, 
förklarar cirkösen. ”Men jag vet inte vad husintendenten lägger kring 
Rotemannen, kanske mer kreativitet. Till Heroncity går man mer för 
att titta. Medan på Rotemannen tänker vi mer på ett kreativitets
centrum. Att man själv tar del av olika aktiviteter.”  
– ”Cirkus Cirkör är en del av upplevelseindustrin idag”, tillägger 
husintendenten. 
– ”Men det är ju en definition av ordet ’upplevelseindustri’. 
Kulturarbetare tycker också det”, säger cirkösen. 
– ”Föreningslivet räknas också där?” undrar ungdomsledaren.  
– ”Och samtal, debatter och seminarier också”, tilläger cirkösen.  
– ”Och idrottsrörelsen är absolut en del av upplevelseindustrin”, 
tillägger den svenskfödde (s)-politikern. 
– ”Det behöver inte vara kommersiellt bara för att det är en industri”, 
säger cirkösen. ”Utan det handlar om en näring som teater eller 
idrott. Alltså vi lägger ner massor av stålindustrier här i Sverige men 
vi skapar massor av nya näringsgrenar. På så sätt har vi försökt 
använda ordet industri.” 
– ”Det är lite konstigt, för att med industri tillverkar man produkter”, 
säger författaren. ”Det är meningen att man ska bli aktiv själv, man 
ska bli industriarbetare då. Antingen är man subjekt eller objekt.”  

Upplevelseindustrin har diskuterats. Begreppet har å ena sidan trovärdiggjorts 
som allt som är ideellt eller avgiftsfritt. Å andra sidan ifrågasattes också 
begreppet. Demokratiutvecklaren bröt in för att bereda omröstningen efter att 
deltagarna hade övervägt de många argumenten mot varandra. 

– ”Är det upplevelseindustri”, undrar skolarkitekten för klargörande 
och demokratiutvecklaren instämmer. 
– ”Då är den inte önskvärd”, skojar han.  

Flertalet bedömde som troligt och önskvärt att upplevelseindustrin skulle bli 
verklighet om fem år, dock med många reservationer. 

Nycirkus och ”skola mitt i byn” 

Utbildning och skolan, vid sidan om bra rykte och näringslivets nya inriktning 
mot Cirkus, utgjorde det allra viktigaste fältet där tjänstemännens fram
tidsscenarier blev diskuterade. Dessa scenarier avspeglade det som förvalt
ningarna hade på gång i Alby. En del utgick från problemet med dåliga 
skolresultat. Andra från cirkussatsningens kompletterande insatser, vilket var 
mera uttryck för vad förvaltningarna hoppades på i Alby. Skolan är en mycket 
central mötesplats i samhället och spelar en viktig roll för den lokala utveck
lingen. Visionerna förhöll sig till skolans framtida kunskapsmål för att passa i 
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Cirkussatsningen. När det gäller skolans kunskapsmål diskuterades framtids
scenarierna utan större argumentation, ingen i salen önskade sig annat än att 
skolan skall bli lyckosam. 

– ”Utbildning inom olika områden präglar Alby och sätter Alby på 
kartan”, läser demokratiutvecklaren.  
– ”Barnen som börjar i skolan har goda kunskaper i det svenska 
språket och resultaten höjs i skolan”.  
– ”Skolorna klarar av sina mål bättre, ett större antal elever går ut 
med godkända betyg”.  
– ”Utbildningsnivån bland våra barn och ungdomar kommer att 
öka”. 
– ”Alby är centrum för cirkuskulturen i norra Europa”, föreslås av 
Cirkösen. 
– ”Högskolans estetiska gren har etablerats i området”, har områdes
chefen skrivit. ”Det ligger i linje med etableringen av upplevelse
industrin och det är önskvärt att vi kunde etablera det av flera skäl”, 
förklarar han. Bland annat för att utnyttja Albyskolans lokaler på ett 
bra sätt och för att komplettera den här upplevelsenäringen då.”  
– ”Flera högskolor är under projektering”, har områdeschefen skrivit. 

Cirkösen var lite tveksam eftersom en Cirkushögskola var under projekt
stadium. Det blir ingen omröstning. Men uppgiften var något att känna till. 

När det gäller skollokalernas framtid pendlade visionerna mellan de 
svåruppnådda kunskapsmålen och skolan som mötesplats och arena för 
samhällets integration utifrån ett livsvärldsperspektiv. I diskussionen verkade 
det finnas en viss övervikt för betydelsen av fysiska satsningar på skol
området. 

– ”Barnens miljö i skolan har blivit bättre”, från cirkösen.  
– ”Skolorna är ombyggda och har en ändamålsenlig miljö”.  
– ”En skola i dalen och en på berget, fungerar som mötesplats för 
kunskap, social gemenskap och kulturlivet för alla barn och vuxna i 
Alby”, läser demokratiutvecklaren i nästa lapp.  
– ”En upprustad Albyskola” har bostadsförvaltaren skrivit. 
– ”Inte önskvärd”, säger områdeschefen.  

Att en upprustad skola inte skulle vara önskvärt gav upphov till en diskussion 
där respondenterna fick chans att fördjupa sina argument. 

– ”Man kan säga så här”, säger områdeschefen. ”Läroplaner bygger 
på en kontinuitet från förskolan till år nio. Och det är naturligtvis bra 
om man har en organisation som kan leva upp till läroplanen. Det 
vill säga att vi skulle vilja ha en skola där vi jobbar så och som vi 
kallar för F–9, förskola till årskurs nio. Vilket betyder att vi 
egentligen skulle behöva två enheter som arbetar på det sättet. Och 
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eftersom vi har två enheter som nästan jobbar så idag skulle man 
bygga på dem. Vi har inte fler barn heller, så att vi skulle ledigt klara 
oss på dem som vi har på Grindtorpskolan och Kvarnhagskolan, 
genom att ha F–9 skolor. Och det är de som lokalmässigt stämmer 
mest väl överens med pedagogik och så. Det är ingen idé att satsa på 
Albyskolan, för den har inga förutsättningar som den nya peda
gogiken ser ut. Och det är anledningen till att vi tycker att det inte är 
önskvärt. Men hellre då två F–9 skolor som man bygger ut.”  
– ”Men samtidigt är Albyskolan en fantastisk skola från olika ut
gångspunkter, en skola med en massa verksamheter i, som egent
ligen ingen annan skola i Botkyrka har”, säger Bostadsförvaltaren. 
– ”En skola mitt i byn”, säger fritidsledarinnan .  
– ”Det är frågan vad som är önskvärt”, säger den svenskfödde (s)-
politikern. ”Oavsett vad som händer med skolans verksamhet, om vi 
inte ska riva den och sopa rent, så måste naturligtvis de här lokalerna 
förnyas. Så i funderingarna då måste vi sätta upp alternativ, till den 
Albyskola som finns idag. Oavsett om det ligger två enheter, en på 
Kvarnhag och en på Grindtorp. För det kommer att finnas ett starkt 
tryck att de där lokalerna ska omvandlas och göras till någonting 
annat. För friskola ska det inte bli.”  
– ”Javisst”, svarar områdeschefen, det är klart att man ska hitta 
någon sorts ekonomi. Jag har skrivit bland annat ett önskemål att 
friskolorna etablerat sig i området. Och då är det alldeles utmärkta 
lokaler och naturligtvis, en skola mitt i byn med all den estetiska 
verksamheten som finns där går att kombinera. Det hänger natur
ligtvis ihop.” 
– ”Men är det troligt?” undrar bostadsförvaltaren till honom.  
– ”Det ska vi bedöma senare när lappen dyker upp.”  
– ”Men om man säger att Albyskolan renoveras, men att den inte är 
knuten till högstadieverksamhet, man ska önska att byggnaden ändå 
fick bli upprustad och renoverad”, säger Cirkösen. 

Det var oklart varför man skulle önska sig att renovera en skolbyggnad om 
inte den skulle användas till skolverksamhet. Men, deltagarna fick höra mer 
om Albyskolans framtid strax efteråt. Kring Albyskolan fanns som bekant vid 
tidpunkten för mötet sammanlagt 30 olika projekt: 13 cirkusprojekt, 4 projekt 
för att främja dialog mellan ungdomar och omvärlden samt 9 pedagogiska 
projekt i samverkan mellan förvaltningar och föreningar. Skolresultaten var 
fortfarande dåliga, vilket bäddade för förslag som att låta friskolor ta över den 
kommunala högstadieskolan i samma lokaler.207 

– ”Jag skrev lappen med förutsättningen att det är en skola”, säger 
bostadsförvaltaren. ”Att det är acceptabelt att det är en skola om fem 

207 Enlig skolverkets statistik var det bara 42 procent som uppnådde målet att gå vidare till gymnasiet.  
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år. Då kommer många nya att satsa på den, inklusive bostads
företaget. Då vill man att det måste bli bra, och det var min 
förutsättning när jag skrev, och det tror jag också på”, säger 
bostadsförvaltaren avslutningsvis. 

Demokratiutvecklaren förberedde omröstningen. Men diskussionen ville inte 
avstanna. Det blev nästan som en upphandling. Cirkösen, bostadsförvaltaren 
och områdeschefen visste mer på förhand om förvaltningarnas planer. 

– ”Man kan föra cirkösens resonemang”, fortsätter områdeschefen. 
”Och förklara att om lokalerna är kvar så måste de rustas, och det är 
troligt och önskvärt.” 

Det verkade som om konsensus hade uppnåtts om att högstadieverksamheten i 
Albyskolan skulle läggas ner och ersättas med två F–9-skolor, samt att fastig
heten skulle upprustas och troligen användas som någon sorts ”skola” i fram
tiden. När alla argument från bostadsförvaltaren, områdeschefen, och cirkösen 
var framlagda bedömde majoriteten att visionen var trolig och önskvärd.  

I och med diskussionen har mötesdeltagarna fått större klarhet beträffande 
frågan om vilka aktörer som bestämde över den lokala utvecklingen med 
Storstadssatsningen. Det handlar om vad Flyvbjerg kallar för den lokala maktens 
ABC, som i Albys sammanhang består av bostadsföretaget, skolförvaltningen 
och Cirkus cirkör. Här som i Aalborg finns en aktör som sitter i kläm. Det är 
skolförvaltningen, som måste anpassas såväl till bostadsförvaltningens som till 
kulturförvaltningens behov och intressen.  

När alla lappar är upplästa och framröstade av församlingen vill demokrati
utvecklaren ge råd för hur gruppen ska tolka omröstningen.  

– ”Troligt och önskvärt är det som kommer att vara om fem år om vi 
fortsätter att jobba som vi gör idag. Men vi måste jobba med alla de 
här scenarierna för att det ska bli. Majoriteten tror faktiskt på det här 
och vi vill det. Majoriteten tror också på mer trafik på vägar från och 
genom Alby och det är inte önskvärt. Och det betyder att det måste 
man göra någonting åt.” 
– ”Inte troligt, önskvärt”, fortsätter demokratiutvecklaren. ”Det är 
det vi tror att det borde ske, också majoriteten. Och det är också 
något som man måste jobba med. Där måste man skaffa sig en 
strategi och en plan för att det ska bli av. För det sker inte av sig 
själv.” 
– Inte troligt, inte önskvärt däremot, det kan vi lämna bort, fortsätter 
demokratiutvecklaren. Det behöver vi inte bry oss om från 
majoriteten.  

* 
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Hur tjänstemännen behandlar föreningsledarnas situerade kunskaper och 
praktiska handlingssätt i deras arbete är en intressant aspekt som jag vill ägna 
några rader för att avsluta kapitlet. Tjänstemännen har arbetat mycket syste
matiskt för att komma fram till det här resultatet. Till att börja med har de valt 
deltagarna, bestämt mål, innehåll och spelregler för själva mötet. Mot slutet 
specificerades hur framtidsscenarierna kom att sorteras i matrisen. Man delade 
in verkligheten i de två axlarna trolig och önskvärd som hade var sina negativa 
och positiva delar. De 57 förslagen som värderades som troliga och önskvärda 
utgjordes mestadels av tjänstemännens önskemål om förbättrad förvaltning, 
bättre rykte för Alby, skola mitt i byn och Cirkussatsningen. Dessa var för det 
mesta redan igång, vilket medförde att de i och med den här proceduren blev 
förankrade i den här gruppen.  

De tolv förslag om framtidscenarier som värderades som inte troliga men 
önskvärda, eller ”det som borde ske men som behöver en strategi” utgjordes 
av eldsjälarnas strävan efter att integrera Alby med regionen. Det föreslogs 
bland annat ökad sysselsättning, högre ekonomisk tillväxt, brukarinflytande, 
och högre delaktighet. 

De tio förslag som värderades som inte troliga och inte önskvärda, eller de 
som deltagarna kunde ”lämna bort” eller ”inte bry sig om” utgjordes egent
ligen av eldsjälars kritiska nulägesbeskrivningar. De gav uttryck för längtan 
efter lokal integration, och gemenskap mot en social fragmentering och ett 
revirtänkande. Man underströk områden som delaktighet, mångfald i vård, 
skola och omsorg samt att värna om allmännyttan.  

Genom att inte bry sig om det som eldsjälarna berördes av, och som mest 
präglar deras vardag i Alby, avvisade gruppen deras vardagsreferenser, 
situerade kunskaper så som deras praktiska handlingssätt. Här undrar jag om 
inte sällskapet missade att uppmärksamma vad som ur några eldsjälars 
situerade kunskaper uppfattades som en verklighet närmare medborgarnas 
livsvärldar i Alby. Jag uppfattar detta som att metoden som tjänstemännen 
tillämpade för att ta fram framtidsscenarierna ser dessa kritiska verklighets
scenarier som något negativt. Metoden har sin grund i någon sorts positivistisk 
ansats som sorterar bort de kritiska verklighetsscenarier vilka eldsjälarna 
försöker synliggöra genom sitt praktiska förnuft. Förhållandet mellan positiva 
och kritiska (negativa) scenarier kan förstås bättre genom en retorisk analys. 
Det verkar som om det instrumentella förnuftet besegrar det kommunikativa 
förnuftet som, om man lyssnade bättre, skulle kunna genomsyra tjänstemän
nens intersubjektiva kommunikation gentemot invånarna. Med hjälp av en 
retorisk analys av diskussionen har jag kunnat förstå hur avvikande från 
medborgarnas livsvärldsperspektiv tjänstemännens metoder är, trots att de 
strävade efter så kallade verklighetsnära framtidsscenarier. 

Jag har inte haft som mål att dra generella slutsatser om de dialoger som 
förekommer i de 21 stadsdelar som ingick i Storstadssatsningen. Det jag ville 
lyfta fram var att från övningens horisont blev just de realistiska utvecklings
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möjligheterna behandlade som om de vore negativa eftersom de kom från 
eldsjälarnas kritiska nulägesbeskrivningar. Frågorna behandlades på ett 
positivare sätt om de kom från tjänstemännens och förvaltningarnas system
värld. Eldsjälarnas scenarier ligger närmare invånarnas livsvärldar, men de 
värderas som inte troliga och önskvärda, medan det som är igångsatt inom för
valtningarnas systemvärld värderas som troligt och önskvärt. Om en liknande 
utveckling pågick i de andra områdena som ingick i Storstadssatsningen är en 
forskningsfråga. Mot bakgrund av ovanstående analys går kanske bättre att 
förstå hur förvaltningarnas inflytande över den lokala utvecklingen växer men 
utan att den bli känsligare för invånarnas livsvärldar.  
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9 Uppföljningar och praktiska handlingssätt 

I det här kapitlet belyser jag några aspekter på hur tjänstemännen följde upp 
eldsjälsseminariet. Tjänstemännen hade då genomfört ett antal möten, lyssnat 
till eldsjälarnas situerade kunskaper och fått inblickar i deras praktiska 
handlingssätt. Efter mötena har de arbetat vidare för att revidera åtgärdsplanen 
för Alby. Som ett resultat från de här uppföljningarna vill jag lyfta fram hur 
tjänstemännen ställs inför flera vägval när det gäller att utveckla Albydialogen 
vidare. 

Akutplan för Alby och uppföljningar 

Deltagarna avslutade diskussionen om framtidscenarierna eller en tänkt 
femårsplan och fortsatte med seminariets sista aktivitet. Det handlade om en 
akutplan som skulle underlätta för fortsatta möten mellan tjänstemän och 
eldsjälar framöver. Deltagarna arbetade i de grupper som bildats under första 
dagen. I och med dettta började dessa grupper konsolideras som preliminära 
arbetsgrupper med egna åtgärder att jobba med i framtiden. Efter att ha fast
ställt datum för en kommande uppföljning avslutades Eldsjälsmötet enligt 
planerna. 

Efter eldsjälsseminariet kom jag inte längre till Dialoggruppens eller områdes
gruppens möten. Jag ville fortsättningsvis enbart fokusera på dialogerna 
mellan tjänstemän och eldsjälar när de hade kommit i gång. Tjänstemännen 
träffade eldsjälarna två gånger till innan julen. Det första tillfället hände inte så 
mycket mer än att arbetsgrupperna redogjorde för sitt arbete med inriktning 
mot akuta insatser. Ambitionen med nätverket var att det skulle förmås 
engagera fler invånare i arbetet. Men till mötet kom det endast tio eldsjälar och 
åtta tjänstemän. Till det andra mötet kom det ännu färre personer. 

Jag vill understryka att tjänstemännen ägnade sig åt mycket annat förutom 
de här två mötena med eldsjälar.208 Två saker vill jag särskilt uppmärksamma. 
Den första är att områdesgruppen vid flera sammanträden diskuterade behovet 
av en utvecklingsstrategi för Alby för att kunna bedöma olika ansökningar. 
Den andra är att ansökningarna kom att bilda underlag för kommunstyrelsens 
förhandlingar inför revideringen av utvecklingsavtalet med staten. Syftet med 

208 För en översikt om tjänstemännens arbete under perioden hänvisar jag till Bodström 2003, samt 
Hosseini 2002. 
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att möta eldsjälarna var att avsluta året genom att äta, ha premiärvisning av 
Rotemannen – huset var då färdigrenoverat och inflyttningsklart – och fort
sätta med grupparbete utifrån de minnesanteckningarna från det föregående 
uppföljningsmötet samt framförallt att förankra ett dokument som förklarade 
inriktningen av den reviderade åtgärdsplanen.  

Som nämnts var det ganska få personer som kom, sju tjänstemän och åtta 
eldsjälar. Områdesutvecklaren inleder med att ta upp dagordningen för 
kvällen. Han försäkrar sig om att alla har fått de senaste anteckningarna från 
förra mötet, dagordningen, samt den nya bilagan ”Albydialogen – en strategi 
för hållbar utveckling”. 

– Det var den utvecklingsstrategin som vi tänkte börja med, inleder 
områdesutvecklaren. Vi har gott om tid på oss. Det är en sorts  
viktigt dokument som vi måste förankra hos er. Vi måste tycka att 
det är bra för att vi ska kunna gå vidare.209 

Bostadsförvaltaren tar ordförandeskapet, och inleder med att presentera 
Albydialogen. Han inleder med en självrannsakan kring tjänstemännens arbete 
samtidigt som han delar ut dokumentet till dem som inte hunnit läsa det, eller 
som saknar underlaget.  

– Jag kan förklara till en början, varför gör vi det här. Varför får vi 
en utvecklingsstrategi överhuvudtaget eller varför tror vi att vi ska 
ha det till sig själv. Jag känner att vi har ansträngt oss väldigt 
mycket från olika håll under några år. Samtidigt som vi måste 
erkänna att det finns väldigt stora brister i det arbete som vi har 
utfört. Och om man ska peka på något som är en av de största 
bristerna så är det att den här kommunikationen och dialogen mellan 
invånare och planerare och mellan olika partner som agerar åt alla 
håll är inte bra. Det finns ansatser men är inte igång och utvecklas 
inte på det sättet som man skulle vilja. Och de här bristerna kan 
man se från många olika perspektiv. Om vi ser det från områdes
gruppens perspektiv, så kan man säga att det har varit svårt att nå ut 
med den information och med den kunskap man sitter inne med. 
Man ser att man anstränger sig för att försöka nå ut. Och det har vi 
inte lyckas med. Man ska inte säga att allting är fel. Men det finns 
väldigt mycket kvar att göra/…/Det kan hända att det har varit en 
väldigt stor mängd projekt och vi inte lyckades överblicka allt som 
är på gång. Och just den bristen på överblick och på samlande 
information försökte vi klara av genom att göra den här 
verksamhetskatalogen, den här skriften i A4, ”Så vill vi utveckla 
Alby”. Där fanns allting samlat, så att den skulle skapa någon slags 

209 Observationen förda under Möte 7, dialogcitaten i det här kapitlet bygger på dess transkribering om 
inte annat anges. 
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förutsättning för att kunna gå ut och berätta att ”så här ser den bild 
ut som områdesgruppen har sammanställt och som har kommit 
fram för att få pengar från staten”, säger bostadsförvaltaren. 

Han summerade här kontentan av tjänstemännens diskussioner under senare 
tid och svårigheter som uppstår i samband med Storstadssatsningen. Svårig
heterna handlar om att trots att tjänstemännen har många projekt igång sam
tidigt så lyckas de ändå inte möta medborgarna.210 För att få fortsatta anslag 
från Storstadsdelegationen har tjänstemännen sammanställt alla dessa projekt i 
en [Albydialogens] projektkatalog som tjänstemännen använder för att 
redovisa hur man kommunicerar med invånarna.  

– Tanken med projektkatalogen var att vi ska underlätta 
kommunikationen, vi ska kunna berätta vad som händer. Det är en 
förutsättning för en dialog, för att kunna säga någonting överhuvud
taget så att det kan bli någon slags dialog kring, säger bostads
förvaltaren. 

Den fysiska katalogen hade funnits i många år och bostadsförvaltaren för
klarade att en tanke bakom den var att den skulle vara en första öppning för en 
dialog. Den gavs ut varje år av den fysiska gruppen, som hade drivit fram 
förnyelseprojekt i bostadsföretagets bestånd i Alby sedan 1995. Förnyelse
projekten med inslag av deltagande planering som jag presenterade i kapitel 
fyra, har kretsat kring ett antal olika projekt sammanställda i en stencil, som 
alltid hade funnits på Albys medborgarkontor.  

Varje projektbeskrivning i katalogen avslutades med rubriken ”Förankring”. 
Där specificerades hur arbetet med att involvera invånarna hade gått till. 
Ibland står att ”projektet startar med det öppna mötet våren -99”, att ”projektet 
kommer att presenteras på ett offentligt möte för Albyborna” eller att ”önske
mål på detta område är väl känt”, men utan att specificera på vilket sätt. Det 
finns även förklaringar som ”… en öppen diskussion om den framtida använd
ningen pågår i området under hela året”, eller i enlighet med Plan- och 
Bygglagen att ”under den långa planprocessen, som föregår byggandet, har 
information och samråd skett med möjlighet för de berörda att vid flera till
fällen yttra sig till kommunen”. 

Mellan 1995 och 1999, det vill säga fram till tiden för Storstadssatsningen, 
hade den fysiska gruppens projekt en omsättning på mer än 132 miljoner 
kronor. Dessa pengar fördelades på mer än 40 fysiska projekt. I katalogen 
finns 30 av dessa specificerade. Av projektbeskrivningarna framgår att nästan 
alla projekt berör bostadsföretagets hyreshus i Alby. Katalogen är på så sätt 
ganska präglad av teknisk expertis och följer ett instrumentellt förnuft. 

210 Mellan 70 till 114. Första siffran gäller åtgärdsplanen för Alby 2000 med 40 projekt I fysiska 
gruppen, 19 projekt mellan Cirkus Cirkör och Skolan i kultur- och utbildningsgruppen, två projekt i 
trygghetsgruppen  och nio projekt i dialoggruppen. Se beskrivningen i kapitel fyra. Den andra siffran 
bygger på den nya åtgärdsplanen som tjänstemännen reviderade under de senaste dagarna.    
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Katalogen förmedlar en utveckling i sig, men det finns få medborgare från 
Alby involverade. Den saknade också en övergripande presentation om hur 
alla dessa fysiska projekt passade in i en dialog mot boendesegregation och 
diskriminering, för hållbar utveckling samt vilka målen var som kommun
politiker hade anslutit sig till i ett utvecklingsavtal för Alby. 

Om än präglad av instrumentellt förnuft, kan projektkatalogen ses som 
tjänstemännens inlägg i en Albydialog riktad mot såväl lokalpolitiker som 
medborgarna i Alby. När det gäller dialogen med politikerna var den redan 
avklarad. Katalogen var förankrad hos politiker som använde den för att 
revidera det lokala utvecklingsavtalet med staten som avslutades den 13 de-
cember.211 Enlig uppgift i pressen fick kommunen då ytterligare 82,8 miljoner 
kronor av regeringen för 2001 och 2002. Sammanlagt hade Botkyrka därmed 
fått 130 miljoner kronor inom ramen för regeringens storstadssatsning sedan 
starten 1999.212 Eftersom statens andel av satsningen skulle dubbleras med 
medel som kommunen skulle skjuta till uppgick satsningen till sammanlagt 
260 miljoner kronor. 

När det gäller dialog med invånarna hade man ännu inte förankrat katalogen 
vare sig hos eldsjälar eller hos invånarna. För att nå invånarna ville tjänste
männen först förankra katalogen hos eldsjälarna. Det är viktigt att ha i åtanke 
att tjänstemän och eldsjälar hade byggt upp ett nätverk med hundratals projekt 
att samarbeta kring. Dessa projekt skulle i sin tur vara en länk mellan tjänste
männens systemvärld och medborgarnas livsvärldar i Alby. Genom projekt
katalogen föreslog tjänstemännen vad som skulle göras till invånarna i Alby 
som utgör den andra parten i dialogen, eller vem innehållet i katalogen vänder 
sig till. 

Frågan var hur dialogen kring projekten i katalogen skulle föras med 
invånarna. Tjänstemännen hade därför delat ut dokumentet ”Albydialog – en 
strategi för hållbar utveckling” som talade om hur insatserna i 
projektkatalogen skulle genomföras. Bostadsförvaltaren förklarade mer om 
både hur katalogen hade växt fram och hur alla dessa projekt skulle kunna 
genomföras med hjälp av dokumentet. 

– Men sen när man tittar på det vi har åstadkommit, ja det är 
förteckningar, mängder av projekt och det kan ju sakna någon slags 
bild om vad vill ni med det här, vad ska det tjäna till. Och det ledde 
till att vi tyckte att även områdesgruppen borde någonstans artiku
lera ett försök till utvecklingsstrategi för att förklara sig lite grann. 
Det är också någon slags inledningsreplik till en dialog tycker jag. 
En förutsättning är att sen händer någonting. Det som ni fick är ett 
försök att sammanställa det som har diskuterats om de möjligheter 
som redan finns på ett överblickbart sätt. Jag tänkte att om ni tycker 

211LUVA 2001. 
212 Dagens Nyheter 011214 sida A08 (A3). 
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att det är OK helt enkelt gå igenom det [dokumentet] så att vi kan 
resonera kring det och starta en dialog. 

Tjänstemännen närmade sig frågan hur arbetet skulle genomföras, vilket inne
bar en avvägning för de olika typer av förnuft eller gott omdöme som jag har 
uppmärksammat. Projektkatalogen framställdes av den fysiska gruppen, som i 
sin tur hade utvecklat Albydialogen som metod för att driva förnyelsen av 
bostadsbeståndet. Meningen var att områdesgruppen skulle anta metoden och 
förklara sig nöjd genom att man accepterade en sammanhållen vision. Han 
försökte beskriva hur tjänstemännen såg på dialogen som skulle förändra Alby 
de kommande fem åren. På det sättet utgör dokumentet en sammanställning av 
värdegrunder, förnuft eller goda omdömen om hur tjänstemännen tänkte föra 
Albydialogen med medborgarna. Mycket av dessa värdegrunder hade på ett 
eller annat sätt redovisats under Eldsjälsseminariet. Ur den synvinkeln hade 
seminariet blivit en viktig framgång för tjänstemännens arbete med Albys 
framtida utveckling. De hade diskuterat att de värdegrunder som eldsjälarna 
skulle komma fram till kunde användas för framtida syften när de planerade 
Eldsjälsseminariet.213 Strategin för hur man skulle driva den lokala utveck
lingen hade ännu inte vuxit fram genom en konsensus med eldsjälarna. Här 
ställs tjänstemännen inför vägvalet mellan ett instrumentellt och ett kommu
nikativt förnuft. Bostadsförvaltaren förklarade hur resonemanget hade gått 
kring just denna aspekt i områdesgruppen.  

– Och då måste man säga att här kommer något från områdes
gruppen och det är inte från invånarna. Och sen ska det bearbetas, 
ska det vara en dialog kring det så kan det innebära att det här kan 
man kasta i papperskorgen, att man säger att det här inte fungerar. 
Att det är fel tänkt. Eller så måste ni också förstå, att även om 
många av oss i områdesgruppen tycker att det här är hur bra som 
helst, så ska det också kunna i en dialog med invånarna finna att det 
kan göras så mycket bättre eller så. Det måste vi säga eftersom 
/…/det här ska man kunna arbeta med, och kunna ifrågasätta. 
Dokumentet bygger på det som har sagts hittills inom områdes
gruppen där det har behandlats en första gång och där vi känt att det 
är så här vi tänker. Det är så här ungefär som jag har fattat 
reaktionen i områdesgruppen. 

Tjänstemännen inser att proceduren inte leder till konsensus och erbjuder 
därför eldsjälarna att bygga vidare på de förslag som tjänstemännen hade 
presenterat. Bostadsförvaltaren fortsatte diskutera dilemmat och försökte göra 
eldsjälarna delaktiga i diskussionen. Han tog fram glasögonen och läste från 
dokumentet ”Albydialogen – en strategi för hållbar utveckling”. 

213 Se kapitel sju. 
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– Det första som står där är sammanställt som en vision och det är 
inte något påhittat ur luften utan det är ett försök att sammanfatta de 
olika delmålen som finns för olika avsnitt. Vi har sju olika arbets
grupper och alla försöker formulera sina egna mål. Och det här 
[dokumentet] är ett försök att sammanställa en sammanhängande 
vision. Och då står det som vision: ”Alby är ett attraktivt, välfunge
rande bostadsområde med levande lokal demokrati, samarbete över 
alla gränser och ett rikt lokalt kulturliv”. Det var försöket att få med 
alla de grundläggande och viktigaste aspekterna i en vision, för
klarar han. 

På något sätt var visionen ett tydligt uttryck för två av de tre grundläggande 
aspekter som hade präglat Albys utveckling med Storstadssatsningen, näm
ligen gott boende och växande nätverk. God utbildning och högre syssel
sättning berördes ännu inte direkt i visionen. Bostadsförvaltaren beredde sig 
på att beskriva hur tjänstemännen tänkte uppnå visionen med hjälp av sju 
punkter. 

– Och den första punkten är det självklara men nödvändiga 
påståendet om att det är Albys invånare som är självaste utgångs
punkten, det är den viktigaste tillgången i arbetet. Det är de som bor 
och de som arbetar i området. Och det är bara med hjälp av invå
narnas erfarenheter och medverkan som man förstår vad som bör 
göras. Det är liksom utgångspunkten. Det låter så självklart, men 
det är inte det. Om man ser på hur vi faktiskt arbetar så är det inte 
riktigt så. Och det betyder att/…/det är invånarna själva som ska 
vara med, förklarar bostadsförvaltaren. 

Tjänstemännen förklarade att invånarnas erfarenheter var självklara och 
nödvändiga utgångspunkter. Det signalerade en vilja att gå bortom både egen 
subjektcentrering och instrumentellt förnuft. Samtidigt som de påpekade att 
sättet att arbeta för att nå dit inte hade fungerat i praktiken. Bostadsförvaltaren 
läste vidare nästa punkt i strategin. 

– Den andra punkten handlar om att det ska finnas möjligheter för 
invånarna att uttrycka sina erfarenheter och uppfattningar. Att det 
ska finnas någonstans att ta vägen. Och/…/vi föreställer oss med
borgarkontoret som den naturligaste centralen och den bästa mot
tagaren av vad folk tycker och tänker. Det kan också vara ett antal 
andra platser i området som/…/har ansvar att ta emot, berätta vad 
som händer och återberätta till den som lämnar in synpunkter. Och 
då kan man tänka på de övriga samhälleliga arbetsplatserna: 
förskolor, skola, familjecentral, husvärdskontor, som lämpliga 
platser som ska ta emot invånarnas erfarenheter och uppfattningar. 
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Om man analyserar tjänstemännens förslag från ett handlingsorienterat 
perspektiv är det intressant att än en gång tydliggöra vem som gör vad. Först 
förklarade tjänstemännen att medborgarkontoret, tillsammans med arbets
platser, ska bli ställen där mötet mellan invånare och förvaltningar ska äga 
rum. Invånarna ska vända sig dit för att uttrycka sina erfarenheter och 
uppfattningar. Tjänstemännen ska ta emot dem och arbeta vidare med dem. 
Med denna handlingsinriktning ser tjänstemännen invånarnas erfarenheter och 
medverkan som en tillgång. Det innebär att invånarnas erfarenheter först 
måste konkretiseras innan dessa kunde bli den efterfrågade utgångspunkten för 
tjänstemännens arbete.  

– Den tredje punkten i den här visionen är att invånarna i Alby ska 
vara väl informerade om vad som händer och planeras i området. 
Man kan börja i vilken ända som helst. För att det viktigaste är 
invånarnas egna uppfattningar och erfarenheter, men det är lättare 
att ta sig fram om man vet vad som faktiskt pågår och hur det 
fungerar. Så god information om hur det lokala samhället fungerar, 
vilka vägar man har att ta sig fram, samt vad som händer och 
planeras ökar inflyttandemöjligheten. Och då är det återigen att 
medborgarkontoret är en väldig central plats där man kan få 
mängder av information, förklarar bostadsförvaltaren. 

Tjänstemännen påpekar att det viktigaste är medborgarnas egna uppfattningar 
och erfarenheter och att det är lättare för medborgarna att nå resultat om man 
vet vad som faktiskt pågår. Det som planerades var det som tjänstemännen 
hade på gång. Tjänstemännen hävdade också att det var lättare för invånarna 
att nå sina mål om man vet hur det lokala samhället fungerar. Frågan här är 
vad som uppfattas som ”lokalt samhälle” och utifrån vems utgångspunkter. 
Det kan nämligen uppstå en situation där invånarnas kunskaper om sin egen 
verklighet underordnas tjänstemännens. De vill gärna utgå från invånarnas 
egna erfarenheter och uppfattningar, vilket faktiskt innebär att de har 
invånarnas livsvärld i sikte. Men här verkar det som om tjänstemännen blan
dade samman det lokala samhället från invånarnas livsvärldar med tjänste
männens livsvärldar i systemvärlden. Det verkar uppstå en betydelseförskjut
ning rörande vad tjänstemännen såg som det lokala samhället. Jag ser att 
betydelseförskjutningen kom till uttryck när tjänstemännen exempelvis 
förklarade att invånarna kan få mängder av information om hur samhället 
fungerar när de går till medborgarkontoret. Jag har svårt att föreställa mig 
annat än att tjänstemännen talade om samhället sett från systemvärldens 
synvinkel via förvaltningarna. Information var fortsatt viktig i tjänstemännens 
argumentation.  

– Den här är lite logiskt uppbyggd då, fortsätter bostadsförvaltaren. 
Den fjärde punkten är att när man är informerad så ska man också 
söka möjligheten att påverka det som händer. Inte bara veta vad 
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som händer, utan påverka vad som händer, förklarar han. Och då 
ska det vara en gemensam ambition, som är uttryckt i olika 
sammanhang, att man ska införa brukarstyrelser. Men det är en 
formalitet så att säga/…/sen kan man också visa att det som görs 
och bestäms i styrelser och på annat sätt ska också genomföras. Att 
det inte bara är ett sken, utan är en verklighet. Att saker som 
invånarna har sagt ska också förverkligas, säger bostadsförvaltaren. 

Det tjänstemännen framförde kan från ett handlingsteoretiskt perspektiv också 
uttryckas som att medborgarna skulle påverka förvaltningarnas arbete genom 
att skapa brukarstyrelser när de väl var informerade om systemvärlden. Det 
var därför viktigt att fundera över två saker. Den ena var huruvida informa
tionen fanns tillgänglig för medborgarna. Den andra vilken kvalitet som 
informationen hade i förekommande fall. Invånarna i Alby hade emellertid 
inte haft tillräcklig information om det som pågick. De hade fått en knapp
händig information genom exempelvis den fysiska katalogen. Men 
spridningen av den var relativ begränsad. Samtidigt som projekten redan var 
igångsatta, något som alltså inte involverade invånarna på ett primärt stadium 
av processen. När det gäller informationens kvalitet så utgick tjänstemännen 
från en modell där invånare ansågs ta emot vad Habermas skulle kalla för 
”god emancipatorisk information” från tjänstemän. Områdesgruppen ville att 
informationen skulle leda till högre delaktighet från invånarnas sida. Men den 
information som medborgarna fick hade i de flesta fall inte lett till att med
borgarnas delaktighet i processen ökade. 

– Den femte punkten handlar om den sammanbindande kraften som 
finns och hur får man utväxling på detta, säger bostadsförvaltaren. 
Det är bland annat genom att kunna sluta överenskommelser med 
andra, förmågan att överbrygga motsättningar, att komma till 
gemensamma uppfattningar och så. Det är det respektfulla samar
betet över alla gränser. ”Utbyte av erfarenheter och åsikter ökar 
kompetensen och leder till att samarbete utnyttjas bättre”, läser han. 
Och det talar vi också att det här samarbetet inte bara är mellan 
folk som bor, utan mellan folk som arbetar här. Inte minst, det kan 
gälla samarbete och förmåga att samverka mellan föreningar med 
olika intressen, men också samarbete mellan förvaltningar som 
företräder olika uppgifter i den kommunala byråkratin till exempel. 
Och när det gäller tjänstemannasidan så är det viktigt med att skola 
in i en samarbetskultur. Här står det uttalat om kompetensutveck
ling och omsorgsfull introduktion av nyinflyttade och nyanställda 
för att tala om att så här kan det fungera. Vi värdesätter och ser en 
möjlighet med att samarbeta. 

Habermas begrepp ”kommunikativ rationalitet” kunde inte definieras bättre än 
så som tjänstemännen uttryckte det här genom bostadsförvaltaren. Det ska 
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finnas en sammanbindande kraft för att kunna sluta överenskommelser med 
andra, för att överbrygga motsättningar och för att komma till gemensamma 
uppfattningar. Det handlar om det respektfulla samarbetet över alla gränser. I 
dokumentet står också att ”Genomförda åtgärder som följer överenskommelser 
med invånarna är det enda säkra kvittot på att demokratin fungerar”. Från en 
normativ ansats var exemplet föredömligt. Men tjänstemännen hade även 
förklarat att så fungerade det inte i praktiken. Från en normativ ansats gavs 
medborgarna möjlighet till dialog i teori. Men utifrån en retorisk ansats visar 
det sig att invånarna inte kommit till tals under hela processen. Tjänstemännen 
gav uttryck för ett samarbete som berörde två nivåer av integration på lokal 
nivå. Den ena var integration mellan förvaltningar. Den andra var integration 
invånarna emellan. Båda är viktiga, och här påpekade tjänstemännen dessutom 
vikten av att göra förvaltningarnas arbete i första hand känsligare för 
nyinflyttare och nyanställda. Hur det var med redan etablerade invånare hade 
inte diskuterats. Bostadsförvaltaren fortsätter med nästa punkt.  

– Den sjätte frågan handlar om kulturen. När man pratar om 
utvecklingsfrågor i området så brukar vi inte nämna kulturen. Men 
vi har en särskild grupp för kultur. Vi tycker att kulturen har en 
viktig roll och att den vidgar vyer och ökar förståelse och lusten att 
delta. Det finns så många aspekter på kultur. Sen så talar vi också 
för att det är viktigt att en områdeskultur växer fram. Vi ger liksom 
möjligheter för området att själv visa vad det förmår och kan, vilket 
ska öka stoltheten. 

Tjänstemännen utgår från att det är viktigt att en områdeskultur växer fram. 
Samtidigt förklarar de hur tjänstemännen blir det handlande subjektet som ger 
området möjligheter. Det här skulle kunna ses i relation till etableringen av 
upplevelseindustrin, eller cirkussatsningen, som försöker ta sig an ungdoms
kulturer som redan var etablerade i Alby. I dialogakten för tjänstemännen tal 
genom att ge till området. Om området skulle ses som ett subjekt i en dialog 
blir frågan hur området skulle komma till tals och vad befolkningen kunde ge 
till tjänstemännen. Eftersom Alby är ett mångkulturellt samhälle är en 
intressant fråga hur befolkningen genom att vidga vyerna, öka förståelsen och 
lusten att delta påverkade tjänstemännens arbete till det bättre. 

– Sen landar vi i sjunde punkten. I vem som tar på sig att vara 
någon sorts motor i det här arbetet. Ja,/…/det är inte säkert att det är 
alls ett samhälleligt organ. Det här uttrycker ambitionen att Om
rådesgruppen skall och vill spela den rollen, som ett organ från 
kommunen för samverkan, samordning, initiativ och så vidare. Att 
det är naturligt att gruppen har den ambitionen. Och där sitter 
representanter från alla håll: från kommun och landsting och 
samfund/…/Och där är också aktiva i området, som står utanför den 
formella områdesgruppen och som är fruktansvärt väsentliga. 
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Områdesgruppen har ambitionen att ha en referensgrupp, eller 
panel eller någon liknande, att kunna bolla emot för att få råd och 
stöd i hur man ska agera i olika lägen. Som vi gör nu till exempel, 
säger bostadsförvaltaren. 

Tjänstemännen framförde ovan att medborgarna sågs som en tillgång och att 
medborgarna skulle bestämma vad som borde göras. Här säger tjänstemännen 
att det är områdesgruppen som ska vara motor. Det vill säga att det var 
tjänstemän som stod för kraften och möjligtvis invånarna för genomförandet. 
Men det var lite oklart om det verkligen var så, eftersom tjänstemännen själva 
sade att det i praktiken inte fungerade på det sättet. Tills vidare verkar som om 
tjänstemännen styrde ”maskinen” i samråd med några utvalda eldsjälar. Hur 
samrådet skulle utgå från direkta möten med invånarna var ännu inte bestämt.  

– Den sista punkten handlar faktiskt om hemsida, det låter nästan 
lite lustigt som slutkläm för den här utvecklingsstrategin. Men det 
är för att vi tror att det skulle kunna vara en väldigt bra resurs. Nu 
är den inte igång, utan är i en början. Hemsidan ska vara det ställe 
där man kan interagera, chatta, kommunicera, titta på andras 
förslag, diskutera och reagera. Då kan det vara en god sak. Framför 
allt tycker vi i områdesgruppen att vi bör gemensamt, som en 
överenskommelse, satsa på att vi ska bygga upp den här hemsidan 
och använda oss utav den så mycket som möjligt. Så är det formu
lerat i den här utgåvan och då undrar vi hur ni reagerar på den. Om 
ni känner igen er i strategin eller om ni tycker att det verkar vettigt 
eller funderar på ett helt annat sätt.  

Hemsidan skulle också utgöra den virtuella mötesplatsen vid sidan av med
borgarkontoret och arbetsplatserna. Hemsidan var på gång, som tjänstemännen 
uttryckte saken. Ett problem här är att dessa tekniska finesser sällan under
lättar möten ansikte mot ansikte. Praktiska aspekter kan till och med försvåra 
att idén överhuvudtaget blir framkomlig för människor som av olika skäl inte 
använder datorer. Hemsidan som en informationscentral kan å andra sidan visa 
sig vara ett nyttigt komplement till de verkliga möten som planerades äga rum 
i framtiden. 

Mot bakgrund av hur processen hade förlupit har invånarna aldrig riktigt 
varit med, vilket tjänstemännen för övrigt medger. Tjänstemännen strävar efter 
att skapa helhet i den här stora satsningen med hundratals projekt som löper 
vid sidan av den ordinarie verksamheten. De har både förklarat sig och åstad
kommit ett utkast om en procedur för hur man skall möjliggöra medborgarnas 
delaktighet i visionen om Albydialogen. Att det handlade om en procedur för 
delaktighet gjorde att deltagarna funderade kring hur de själva skulle få en 
chans att medverka. Det är just den diskussion som följer härnäst.  
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Kön, ålder, kulturell mångfald och boplats 

Jag fortsätter att analysera dialogakten från ett kombinerat handlingsperspektiv 
som uppmärksammar mötets dialektik och retorik. Tjänstemännen hade kommit 
till tals. De hade skapat ett underlag och framför allt ett utkast rörande en 
procedur om hur man skulle föra en dialog med invånarna. Men vad föreslår 
eldsjälarna när de ser tjänstemännens utkast? Meningen var nämligen att 
eldsjälarna skulle komma till tals. I det som följer vill jag exemplifiera hur de 
få närvarande eldsjälarna föreslog ändringar i tjänstemännens utkast utifrån 
aspekter som kön, ålder, kulturell mångfald och boplats. Dessa aspekter vill 
jag sen fortsätta belysa utifrån aktörernas situerade kunskaper.  

Vi som var deltagare började diskutera tjänstemännens utkast i den ordning 
vi sitter i rummet runt borden. Tillsammans sitter skolrektorn, seniorforskaren, 
kf-kvinnan och jag själv. Vi diskuterar information och att folk inte kände till 
kanalerna för att bli delaktiga. Särskilt kvinnorna såg att de inte fick vara med 
i den dialog som tjänstemännen förde.  

Vid nästa bord utgjorde ungdomsledaren från Wayside, föreningsledaren 
från Alby-turkiska (s)-föreningen, bostadsföretagets områdesutvecklare, bostads
förvaltaren, föreningshandläggaren och områdesutvecklaren en grupp.  

– Vi diskuterade att vi skulle göra om dokumentet nästan på varje 
punkt. Ungdomarna kan inte känna sig delaktiga om det står ”in
vånare” bara, säger ungdomsledaren. 
– Föreningarna finns inte heller med i er vision, säger förenings
ledaren. Min utgångspunkt för att vara här är föreningarna. Jag kom 
inte hit som invånare utan som representant för en förening. Det 
står inte något om föreningarna, inte ens själva ordet föreningar, 
tilläger föreningsledaren. 
– Vi ska väl gå runt, så att vi inte fastnar i det här, säger 
bostadsförvaltaren. När det skrevs så inbegreps ju föreningar. Det 
är en absolut självklarhet. Det är inte bortskrivet överhuvudtaget, 
utan det finns ju människor som är enskilda individer, liksom i 
förening. Och människor blir starka i förening, det är inget konstigt 
med det. Men precis som ungdomsledaren sade, man ska ju 
formulera sig så, om man nu vill att det ska vara en möjlighet för 
föreningar, påpekar bostadsförvaltaren till föreningsledaren. 

Diskussionen avbröts lite abrupt. Områdesutvecklaren fördelade ordet vidare. 
Bostadsförvaltaren erkände att föreningsledaren hade rätt i sin argumentation 
men uppmanade honom att formulera sig på ett sätt som passade i bostads
förvaltarens framställningssätt. 

Vid nästa bord satt Grindtorpskolans förälder, webbmastern, områdes
chefen, hyresgästombudet och cirkösen.  
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– I områdesgruppen finns ingen representant för de boende som 
organisation, exempelvis hyresgästföreningen, säger hyresgästom
budet. 
– Inte som organisation, men boende finns det flera, påpekar 
ungdomsledaren. 

Ungdomsledaren var själv med i områdesgruppen som representant för det 
som skulle vara en samling för Alby. Han anser att de boende var represen
terade i områdesgruppen. Vid tidpunkten för förnyelseprojekten hade 
massmediernas beskrivning av situationen i Alby krävt att tjänstemännen 
skulle agera med egna krafter för att lyfta fram Albys positiva sidor – och dess 
positiva krafter. Hyresgästföreningarna kunde ha spelat den rollen på egen 
hand men bilden av Alby var långt mer komplicerad, till följd av ett antal brott 
som begicks i området och som uppmärksammades i medierna. Relationerna 
mellan hyresvärden och hyresgästföreningarna var inte den bästa. Mass
mediernas insyn ledde till en utflyttningsvåg. Det medförde att både kommu
nen och bostadsföretaget tog till drastiska åtgärder för att överhuvudtaget få en 
hållbar utveckling i bostadsbeståndet, vilket gagnade hyresgästerna i längden. 
För att skaffa sig en kraft som kunde föra de boendes talan gentemot medierna 
tog två tjänstemän och en eldsjäl modet att initiera ett nätverk för att också 
visa Albys positiva sidor och få en balanserad bild av hur verkligheten såg ut i 
Alby.214 Den här typen av utspel gav delvis upphov till Albys egen lilla 
positivistiska tidsålder. Stephen Toulmin förklarar hur den positivistiska 
vändningen i europeisk samhällsvetenskap och humaniora gjorde entré under 
1640-talets krisdrabbade Europa. Det var när filosofer flydde från verkligheten 
till ideala och positiva beskrivningar.215 Han förklarar att perioden 1610–1650 i 
Europa präglades av generell samhällskris. Perioden präglades av intolerans, 
individualism, starka religiösa motsättningar och nya sociala klasser som hade 
vuxit ur stadstillväxten och merkantilismens frammarsch. Gamla politiska 
allianser blev alltmer instabila. För att fly från denna kaotiska samhällstillvaro 
vände sig filosoferna alltmer från religion till kosmologi, från inbördeskrig till 
fysik och från politik till psykologi. Mot de negativa sociala fenomenen blev 
1600-talets filosofer benägna att lyfta fram ”lyckliga familjer”, ”hälsosamma 
städer” och ”positiva gestalter” samt finna ”generella principer” bakom lokala 
egenheter.216 

I vårt Alby handlar den positivistiska vändningen om de konkreta sociala 
förhållanden som massmedierna ibland använde för att stigmatisera Alby som 
ett oattraktivt samhälle. Samtidigt blev kritik och verklighetsnära uppfatt
ningar alltmer klassade som negativa för att inte förvärra bostadsföretagets 
problem med outhyrda lägenheter som höll på att knäcka hela kommunens 
ekonomi. I detta sammanhang bildades föreningen Samling för Alby i början 

214 León 1999: 11ff. 
215 Toulmin 1995: 55. 
216 Toulmin 1988: 340-343. 
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av 1996. Föreningens styrelse bestod bara av vad etnologer beskriver som 
etniska svenskar, av vilka några var tjänstemän från den dåvarande områdes-
gruppen.217 Styrelseordföranden erbjöds att föra de boendes talan i områdes
gruppen, och så har det fortsatt genom åren. 

– Det finns boende i områdesgruppen som representerar sina 
föreningar, säger områdesutvecklaren. Hyresgästföreningar repre
senterar inte alla, men det är bra om det finns en representant för 
alla boende. Frågan är hur att göra med radhusområdena. 

Med argumentet vill områdesutvecklaren avvisa hyresgästombudets strävan att 
få hyresgästföreningarna med i områdesgruppen. Hans uppfattning är också 
uttryck för hur områdesgruppen har förhållit sig till representationen av mång
falden i områdesgruppen. Som i många andra sammanhang hade tjänstemän
nen i Alby handplockat den person som de tyckte passade bra för att 
representera hela befolkningen, som ett sätt att agera mot den svårhanterliga 
kulturella mångfalden. De har å ena sidan haft komplikationer för att få repre
sentanter från befolkningen, till exempel för att spegla den kulturella mång
falden. Men de hade å andra sidan också fått problem med att få representanter 
från olika boplatser, till exempel från de olika upplåtelseformer som finns i 
hela Alby. Tjänstemännen hade försökt lösa båda problem genom att bilda 
Samling för Alby och erbjuda dess representant plats i områdesgruppen. Men 
när det gällde kulturell mångfald hade inte Samling för Alby klarat av att leva 
upp till målsättningen. När det gäller mångfald av boplatser redovisade om
rådesutvecklaren själv hur det var, nämligen att områdesgruppen inte visste 
hur de skulle göra för att få representanter från radhusområdena. Efter 
områdesutvecklarens påpekande stod hyresgästombudet på sig.  

– Det är viktigt att ha representanter från alla organisationer som 
redan finns och som är så stora och som företräder en stor grupp i 
samhället, säger hyresgästombudet. 
– Alltså ni säger att det finns de som sitter i områdesgruppen som 
boende här, säger skolföräldern från högstadieskolan. Men de sitter 
där representerande olika saker, som yrkesgrupper från sitt arbete. 
De är där i sitt arbete/…/Jag tycker att det är svårt att sitta på två 
stolar samtidigt. De motsätter sig varandra, tycker jag. Därför är det 
viktigt att man har bara boende från typ hyresgästföreningen, 
föreningar från HSB, NCC, radhus och sånt. Men man ska inte 
blanda ihop det där, tycker jag. De som är anställda i kommunen, 
de sitter i områdesgruppen främst som tjänstemän, avslutar 
skolföräldern. 
– Ungdomsledaren är inte tjänsteman, han sitter i områdesgruppen, 
påpekar områdesutvecklaren igen. 

217 Se till exempel León 1999: 12. 
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– Ja, men man ska inte blanda ihop det med att det finns boende 
/…/, upprepar skolföräldern.  
– Ja, men det är riktigt, bryter områdeschefen. Det är en defini
tionsfråga för Områdesgruppen som är en organisation som 
kommunledningskontoret har skapat. Det vill säga att vi som är 
tjänstemän i området har ett uppdrag. Sen är vi organiserade i 
arbetsgrupper. Och där vill vi så gärna få med så många invånare 
som möjligt. Vi är ett litet dåligt exempel här, som det ser ut idag. 
Därmed inte sagt att vi inte vill ändra på det. 
– Jag tycker att frågan om att föreningar ska ha en representation är 
fullständig relevant, säger bostadsförvaltaren. Annars mister 
dialogen sin legitimitet. Sen vet ni bakgrunden till att det är som det 
är. Vi har inte gjort någonting sen Samling för Alby miste sin roll. 
Om den någonsin har haft den här rollen att vara en samlande 
organisation. Men nu är det många som inser att Samling för Alby 
har inte den rollen längre. Men områdesgruppen har inte dragit 
slutsatsen av det, utan man får hitta på ett annat sätt. Jag tycker att 
det är jättebra att den diskussion dyker upp som en följd av det här. 
Det är självklart att sånt ska finnas, enlig mitt sätt att se. Och det är 
en fråga för föreningslivet själv, liksom att se hur det ska vara med 
representativitet. 

Efter att ha lyssnat till skolförälderns och hyresgästombudets argument 
instämde tjänstemännen i att det saknades boenderepresentanter, att Samling 
för Alby inte hade fungerat i den riktningen och att områdesgruppen borde 
ändra sin uppfattning om invånarnas representativitet.  

Frågan var hur man skulle agera i fortsättningen. Hyresgästombudet och 
skolföräldern hade redan föreslagit att representanter från hyresgästföreningar, 
bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar skulle vara med i områdes
gruppen för att föra dialogen med tjänstemännen om hur Albys framtid skulle 
se ut. Vid sidan av boplats hade eldsjälarna redan framfört förslag på att upp
märksamma kvinnors, ungdomars, och kulturföreningars underrepresentation i 
visionen om ”Albydialog – en strategi för hållbar utveckling”. Enlig min 
mening var eldsjälarnas förslag också uttryck för en konsensus. Det innebar att 
tjänstemännen skulle skriva in dessa önskemål i strategin och ändra plane
ringsrutinerna i Albydialogen för att i praktiken uppnå de boendes represen
tation efter dessa kriterier i områdesgruppen.   

Gemensam värdegrund 

Fritidsledarinnan, husintendenten, högstadieskolans förälder och biblioteka
rien hade utgjort en diskussionsgrupp vid nästa bord.  
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Tjänstemännen framförde att de från deras utgångspunkt uppfattade att doku
mentet var hur bra som helst. Men bibliotekarien hade en annan uppfattning. 
Han hade tagit på sig uppgiften att starta Rum för samtal och länge velat att 
biblioteket ändrade sina öppettider för att göra det mer tillgängligt för folk 
som arbetar dagtid. På måndagar hade biblioteket öppet till klockan åtta, och 
det var oftast mycket välbesökt med läxhjälp för barn och komvuxelever som 
leddes av universitetsstudenter från Röda Korset. Bibliotekariens engagemang 
berodde på hans personliga insatser. Rum för Samtal hade delvis finansierats 
med projektpengar från Storstadssatsningen. Inför varje möte med Rum för 
samtal brukade bibliotekarien dela ut flygblad, som också spreds på Mång
kulturellt centrums hemsida och till e-postlistan inom Albydialogen. Han 
affischerade själv på alla anslagstavlor som fanns i och kring Albycentrum 
minst en vecka i förväg. Han gjorde i ordning kaffe, te och smörgåsar till si-så-
där 15 till 20 personer, vilket var det antal personer som regelbundet brukade 
komma. Han ledde också samtalet under frågestunden, och städade och möb
lerade om efter föreläsningarna. Bibliotekarien inledde med att påpeka att doku
mentet var lite för snävt. Han tyckte att det var för inskränkt och begränsat. 

– Jag fick tanken om när, var och hur och för vilka är det här ett 
relevant dokument, säger bibliotekarien. Också att det är svårt att 
kommentera innan det är kristallklart. Det var det jag kände lite 
grann. Alltså i vilket sammanhang blir det här riktigt relevant? Som 
en vision för oss, inom en grupp som är sluten. Men jag fick inled
ningsvis en uppfattning om att det här skulle vara ett levande 
dokument som skulle kunna utvecklas i dialog. Och då så tycker jag 
kanske att det är lite för snävt. Om det nu ska vara ett levande 
dokument som ska utvecklas. Jag upplever i alla fall att det är 
ganska snävt. Att allt man har satt upp har man svarat på redan 
också. Även om det är en vision. 

Bibliotekariens frågeställningar berörde topik, dialektik och retorik, eller vad 
som sägs, vem som säger vad och till vem det sägs.218 Dessa utgör grunden för 
att föra en lyckad dialog från den retoriska handlingsteorin. Med hjälp av 
bibliotekariens påpekanden fick tjänstemännen en tydligare bild av till vem 
tjänstemännens vision vände sig. Man kan tolka hans uppfattning som att 
dokumentet var skrivet utan känsla för en tydligare pathos, det vill säga utan 
hänsyn till invånarna. Områdesutvecklaren var lite försiktigt nyfiken på 
bibliotekariens uppfattning. 

– Kan du utveckla, berätta lite grann varför det är snävt, kan du 
svara på det?, undrar områdesutvecklaren. 
– Jag tänkte/…/att det kanske finns många lösningar på det här som 
vi aldrig har funderat på och som vi borde komma fram till genom 

218 Jämför Toulmin 1988: 351, se även Ramirez 1995b: 208. 
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en dialog. Nu känns det som att en vision är satt och man har svaren 
redan, svarar bibliotekarien. 
– Det måste alla lära sig, tycker jag på nåt vis att inte falla för det 
skrivna ordet, säger bostadsförvaltaren. Det är som om det vore 
slutgiltigt, när du säger så. 
– Alltså jag förstår det så, i den här gruppen så kanske man förstår 
så, som en vision, säger bibliotekarien. Jag skulle kunna se det som 
en vision från områdesgruppen: det här vill vi arbeta för. 
– Men då ska jag tycka att det var lite snävt för att vi vill nå längre. 
Och hur gör man då. Det som ungdomsledaren sade var ett sätt att 
säga samma sak, men ungdomsledaren sade att man måste känna 
sig träffad överhuvudtaget och berörd av dokumentet. Och då går 
man in och bearbetar språk och tankar på ett annat sätt för att det 
ska öppna sig. Men är det ungefär så du tänker?, undrar bostads
förvaltaren till bibliotekarien. 
– Nej, jag upplever som att här har man redan tankarna kring hur 
man ska uppnå det här klart för sig. Det är inte särskilt förut
sättningslöst så. Och ett bra sätt att visa att man är intresserad av en 
dialog/…/är kanske att ha lösare ramar. Att vara ganska förutsätt
ningslös i sitt möte, om det nu är det man är ute efter. Samtidigt 
undrar jag över när det här blir riktigt relevant. När, var och hur och 
för vilka? Det var en tanke som jag slogs av när jag läste, säger 
bibliotekarien. 

Med sina reflexioner tydliggjorde bibliotekarien något som ur Habermas 
handlingsteori skulle kunna beskrivas som att det instrumentella förnuftet hade 
tagit över det kommunikativa förnuftet.219 Bibliotekarien visade att förutsätt
ningarna för dialog var för snäva och föreslog friare ramar om tjänstemännen 
ville uppnå dialog. Som visionen såg ut var den mera uttryck för en monolog. 
Tjänstemännen gav uttryck för vad områdesgruppen ville arbeta för, men som 
ännu inte tog hänsyn till invånarnas mångfald. Eldsjälarna belyste både att det 
saknades redovisade olikheter efter kön, ålder, kulturell mångfald och boplats. 
De belyste också att det saknades ett synsätt för att bygga om dokumentet så 
att det blev mer kommunikativt, det vill säga så att dessa sociala grupper 
kände sig berörda. I retoriska termer skulle man förklara detta med att tjänste
männen spetsar till vad som sägs. Det skulle också innebära att dokumentet 
blir mer kommunikativt när invånarna läser det. 

– En vision är något som man tittar långt framåt, säger 
Hyresgästombudet. Den är inte klar nu. Vi måste nå dit till 
verklighet. Under färden kommer texten att förändra sig många 
gånger. Sen en vision om barn och ungdomar. Det är så att vi pratar 
om ungdomar, att de förstör, att de är problem, att det är dom som 

219 Se Habermas 1995: 140. 
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ställer till eländet. Men när det är något bra som händer så är det 
inte barn och ungdomar som gör något bra, vilket är fel, det vet ju 
alla. Men jag menar att i den här visionen måste ingå alla grupper, 
såväl barn som ungdomar som växer upp här. Men även pensio
närer, här finns andra grupper av människor som vi också måste ta 
hand om och värna om och inte förneka att de finns, till exempel 
kvinnor som känner sig otrygga och som inte kan svenska. Alltså 
en massa problem. Det är också grupper som vi måste bry oss om. 
– Hur skulle du bibliotekarien formulera en förutsättningslös 
önskan att formulera en gemensam värdegrund för området?, frågar 
områdesutvecklaren bibliotekarien. 

Områdesgruppen ställde frågan till bibliotekarien om en sådan vision behöv
des utan att kommentera hyresgästombudets påpekande att de sociala olik
heterna saknades i visionen. Att formulera värdegrunden för ett mångkulturellt 
samhälle av Albys karaktär är en mycket central fråga som jag anser är viktig 
att uppmärksamma. Detta borde ske mot bakgrund av den normativa strävan 
efter integration som jag pekat på som viktig utifrån en normativ handlings
teoretisk ansats. Frågan öppnade för en utväxling av några intressanta repliker. 

– Oj, svarar bibliotekarien. Jag vet inte om jag skulle. Jag tycker att 
det är väldigt modigt att försöka göra det. Jag vet inte om jag skulle 
ta på mig det överhuvudtaget. 
– Behövs det, är det bra?, insisterar områdesutvecklaren.  
– Om det är det man har uppnått, så är det väl jättebra. Om det är 
faktiskt det som det här dokumentet är, en värdegrund för ett helt 
område. Om man kan få ner det på ett papper  
– Jag menar om det skulle vara ambitionen, undrar områdesut
vecklaren vidare till honom. 
– Jag vet inte. Jag tror att det är en väldig lång process. Som man 
måste börja någonstans. Jag vet inte. Det här kanske är rätt sätt. Men 
det var saker jag slogs av. Just tanken av att den här är en strategi. 
Och om man har förförståelsen och vet bakgrunden till den, så kan 
det bli ett arbetsredskap för oss som grupp, de som innefattas i det. 
Och det kan vara en strävan att vi försöker arbeta och serva ett 
område, utifrån det här perspektivet, för att kunna inbegripa många 
av den här visionen i olika verksamheter. Men jag vet inte. Man 
måste väl börja någonstans. Men det är väldigt modigt och göra så, 
avslutar bibliotekarien. 

Områdesutvecklaren ställer här frågan om en gemensam värdegrund på sin 
spets. Ur den normativa ansatsens perspektiv kan frågan om en gemensam 
värdegrund handlar om sökande efter den universella etik som Habermas 
behandlar i sin teori om det kommunikativa handlandet, som jag diskuterade i 
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kapitel två. Tjänstemännen ger uttryck för ambitionen till en sådan med doku
mentet ”Albydialog – en strategi för hållbar utveckling”. 

Här uppkommer ett problem. I sin strävan efter att formulera en universell 
etik, eller en gemensam värdegrund, som passade de allra flesta sociala grup
per i det mångkulturella Alby, riskerade man att springa förbi den mångfald 
som man ville vända sig till och som eldsjälarna försökte lyfta fram. Tjänste
männen gick från konkret mångfald till abstrakta villkor. Det innebar att gå 
förbi samhällets engagerade krafter.  

Här försöker tjänstemännen att å ena sidan ta fram en värdegrund för Alby. 
Bibliotekarien underströk att tjänstemännen höll på att gå händelserna i förväg 
när de antog ett värdegrundsdokument om hur Albydialogen skulle föras utan 
att det emanerar från en samsyn med invånarna. Å andra sidan är tjänste
männens vision för en gemensam värdegrund ett uttryck för hur områdes
gruppen vill utveckla Alby. Dokumentet utgjorde uttryck för ett synsätt som 
ännu inte inbjöd till dialog utifrån vare sig eldsjälarnas eller invånarnas situe
rade kunskaper. Dokumentet är mer uttryck för tjänstemännens instrumentella 
förnuft och tekniska expertis. Invånarnas praktiska handlingssätt eller visdom 
för att uppnå samhällsintegration lyser med sin frånvaro. 

Tjänstemännen i områdesgruppen hade tidigare lyckats med att ta fram en 
värdegrund för Albys utveckling byggd på ett mer kommunikativt förnuft. Det 
var i samband med den deltagande planering som förändrade Alby fysiskt och 
som jag berörde i kapitel fyra. Då samarbetade föräldrar från Hem- och skola
föreningen med skolan för att barnen skulle skriva det som i deras ögon kunde 
ses som Albys värdegrund eller ”gyllene regler”: 

Alla har rätt att ha vänner. 
Förstör inte Alby – det är vår framtid. 
Vi skall vara rädda om allt som växer. 
Alla har rätt att bo i Alby. 
Finns det hopp så finns det liv, men vi vill inte se någon kniv. 
Vi skall försöka stoppa våldet. 
Ge oss ett drogfritt Alby. 
Tänk med hjärnan – spara din biceps. 
Behandla alla stora och små med respekt. 

De här gyllene reglerna var framtagna till invigningen av Albys nya torg den 
13 september 1996 efter förslag från elever i Albys skolor. Det är under
tecknade av kronprinsessan Victoria. De finns uppskrivna vid en vägg vid 
Albytorget. De ger uttryck för hur barn ville bryta sin isolering och öka 
integration, motverka vandalisering, främja en ekologisk utveckling, verka för 
solidaritet, fred, harmoni, ickevåld och jämlikhet. Barnen skrev de gyllene 
reglerna dels med utgångspunkt i deras situerade kunskaper som barn, dels 
med utgångspunkt i gott omdöme för hur de tillämpade dessa kunskaper i just 
Alby. 
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Tjänstemännen hade lyckats synliggöra att det fanns en situerad kunskap 
som barnen kan ge utryck för i till exempel de ”gyllene reglerna”. Inför den 
fortsatta dialogen var viktigt att problematisera hur de skulle kunna med
vetandegöra sitt kommunikativa förnuft vid specifika vardagliga situationer 
för att de skulle kunna förstå hur en gemensam värdegrund för Alby kunde 
förbättra situationen. En sådan värdegrund kunde också ses som uttryck för 
strävan efter integration som både föreningsrådet och tjänstemännen ställdes 
inför när det gällde att behandla kulturell mångfald.  

Enlig min mening var det viktigt att medvetandegöra två viktiga aspekter på 
den aktuella processen. Den första var att medvetandegöra eldsjälarnas situe
rade kunskaper. Sedan tidigare visste tjänstemännen att det fanns olika 
situerade kunskaper. Men de hade haft svårigheter att få fram vad dessa kun
skaper består av och hur invånarna tillämpar dessa till vardags. Eldsjälarna 
föreslog några enkla lösningar, som till exempel att se till att olika grupper 
representerades i områdesgruppen utifrån deras respektive situerade kunska
per, vilket jag ser som en mycket viktig aspekt att uppmärksamma. Den andra 
aspekten handlar om att medvetandegöra hur invånarna brukar använda den 
praktiska visdom som de förfogar över när det gäller att leva i Alby. Det 
handlar om att bejaka hur invånarna använder sina situerade kunskaper med 
hjälp av ett gott omdöme (praktisk visdom, praktiskt handlingssätt, kommu
nikativt förnuft eller fronesis) förvärvat från egna erfarenheter av att bo i Alby 
under en speciell tid. Situerad kunskap och gott omdöme är därför samman
hängande. Det innebär att den kunskap som fungerade under en avgränsad 
tidsperiod måste ses i sitt sammanhang och inte tillämpas som en oföränderlig 
produkt för kommande situationer i nya tider.  

Tjänstemännen hade arbetat hela tiden för att upprätta dialogen med 
invånarna. De hade lyckats bra under en tid, men sen hade det gått sämre. 
Eldsjälsgruppens uppgift var till exempel att komma i kontakt med situerade 
kunskaper från den position eller de förutsättningar som de boende i Alby 
redan hade. En viktig aspekt är att invånarnas handlingssätt uppdateras 
kontinuerligt eftersom livet inte är statiskt. Saker i Alby förändras och män
niskor anpassar sig efter förutsättningarna. Eldsjälarna föreslog åtgärder från 
egen praktisk visdom. Eldsjälarnas inlägg utgjorde dessutom glimtar av deras 
praktiska visdom som i längden är betydelsefull för att förstå hur medborgarna 
kanske skulle kunna tillämpa dessa kunskaper i sina livsvärldar. Att med
vetandegöra denna praktiska visdom från eldsjälarna, som lever närmare 
invånarnas livsvärldar och deras situerade kunskaper, kan till att börja med 
hjälpa tjänstemännen att nyansera de representationsproblem som de har haft 
när de velat ta hänsyn till medborgarnas önskemål. Hur invånarna sen beter sig 
med sina situerade kunskaper utgör en central fråga. Deras svar kan ge insikter 
som kan hjälpa tjänstemän att medvetandegöra olika förnuft för att hantera 
integration, skapa jämlika samhällsvillkor för alla medborgare och för att 
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överhuvudtaget kunna driva dialog om hållbar utveckling på en mångkulturell 
plats som Alby. 

Ungdomsledaren, föreningsledaren, hyresgästombudet, skolföräldern och 
bibliotekarien har fört fram mycket övertygande argument utifrån en förvärvad 
praktisk visdom, handlingssätt, fronesis eller gott omdöme om att bo och 
verka i Alby. Två saker är dessutom viktiga att hålla i minnet. Den första är att 
visionen och strategin redan är antagen som måldokument, och den andra som 
följer med är att tjänstemännen har beviljats fortsatta medel för att jobba 
vidare med den. Det ligger nämligen i tjänstemännens händer att medvetande
göra sitt kommunikativa förnuft för att redigera utkastet och agera utifrån den 
konsensus som växte fram med eldsjälarna. En sådan uppgift blir svårare utan 
ett levande och självständigt civilt samhälle som har verklig insyn i tjänste
männens arbete.  

Sammanfattningsvis har tjänstemännen, med hjälp av teknisk expertis och 
instrumentellt förnuft, förverkligat alla mål som de hade bestämt för perioden, 
nämligen att skapa ett nätverk av personer för att kontinuerligt samråda om 
Albys utveckling med, eller för att starta projekt och iscensätta akuta insatser. 
Tjänstemännen hade förankrat ett värdegrundsdokument hos politiker och de 
hade skapat en åtgärdsplan. Därmed fick de stöd, eller skaffade sig makt att 
genomföra, olika insatser under några år framöver. Under mötena har tjänste
männen fått höra om eldsjälarnas situerade kunskaper och erfarenheter samt 
om deras praktiska visdom, praktiska handlingssätt eller fronesis. Tjänste
männen strävade efter en dialog med eldsjälarna för att föreslå medborgarna 
vad som borde göras, men till slut förankrade de en redan antagen plan för vad 
som skulle göras. 

Någon konkret dialog med invånarna hade dittills inte förekommit. Antalet 
projekt steg från drygt 70 till 114.220 Skolbetygen förblev låga, liksom syssel
sättningen. 

220 LUVA 2001, bilaga 2: 16. 
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10 Diskussion med Dialoggruppen 

I november 2001 presenterade jag en artikel vid en forskarkonferens som visade 
de preliminära resultaten av mitt arbete i Alby. I konferensens workshop växte 
idén fram att också diskutera artikeln med tjänstemännen i dialoggruppen. 
Tanken med en sådan diskussion var att nyansera resultatet av mitt arbete och 
lyfta fram betydelsen av tjänstemännens synpunkter. Artikelns inledning visar 
ungefär detsamma som början av kapitel tre i denna avhandling. Artikelns teo
retiska ram behandlar de aspekter kring situerad kunskap som finns redovisade 
under avsnittet Retorik och intersubjektivitet, s. 36 ff. Artikeln är i övrigt en 
analys av hur tjänstemännen i Dialoggruppen resonerade kring målet att införa 
brukarinflytande i alla verksamheter; vilken form för kommunikation som skulle 
användas för att möta eldsjälar, de olika syftena med eldsjälsseminariet som 
kom att genomföras på konferensgården, samt hur detta seminarium skulle 
ledas och disponeras. Den empiriska delen av artikeln stämmer ungefär med 
det som här finns återgivet i kapitel fem.221 I artikeln förde jag fram en viss 
kritik mot tjänstemännens motsvarande arbete, vilket i sin tur gav upphov till 
kritiska synpunkter mot mitt arbete från tjänstemännens sida. Den här utväx
lingen av kritiska synpunkter gav mig nya perspektiv inför slutskedet av 
avhandlingsarbetet. I det här kapitlet vill jag med hjälp av denna återkoppling 
uppmärksamma några frågor om giltighet och trovärdighet i mitt arbete. Syftet 
med kapitlet är att visa exempel på hur tjänstemännen och jag vid det här 
tillfället tillsammans redde ut alternativa tolkningar, kom till samförstånd, 
belyste konsensus kring olika aspekter, tydliggjorde olikheter samt efter
frågade sammanhang som kom att bli avgörande inför avhandlingens slutfas.  

Diskussionen med tjänstemännen ägde rum i början av 2002, det vill säga 
efter alla möten och uppföljningar som jag har redovisat i de föregående 
kapitlen. De aspekter som vi diskuterade kom att bli centrala för mitt vidare 
sätt att tolka och redovisa materialet samt för att sätta diskussionen i 
förhållande till de teoretiska och metodologiska ansatser som jag återger i 
kapitel två och tre. 

I avhandlingens teoretiska diskussion introducerade jag olika handlings
teorier för att analysera möten och dialog. Bland annat diskuterade jag de olika 
diskurstyper som Ramirez föreslår för att göra tid, rum och sammanhang när
varande i mänskliga handlingar. Den här genealogiska ansatsen ställer 

221 Den text som vi diskuterade var en annan än den som finns här. Artikel har också funnits att läsa 
från http://www.humangeo.su.se/p_web/jv_www/albysamverkan.pdf sedan dess och fram till 2005. 
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Ramírez gentemot universalistiska ansatser vars kunskaper gör anspråk på att 
vara giltiga överallt oavsett sammanhang.222 Diskurstyperna erbjuder för det 
första en diskurs om det nuvarande, för att exempelvis göra en lägesbeskriv
ning av ett visst sammanhang. I den här diskussionen utgjorde lägesbe
skrivningen den artikel som jag diskuterade med tjänstemännen. För det andra 
finns en diskurs om det gjorda, som är en utvärdering av det man har gjort 
eller det som har inträffat. I vår diskussion utvärderades vissa viktiga aspekter 
av tjänstemännens arbete kring förankring och dialog och hur subjekt–objekt-
relationer tillämpades. För det tredje finns det en diskurs om det framtida. Den 
används för att överväga såväl vad som bör göras som hur man kan gå tillväga 
för att uppnå ett mål. Den kallas även för en handlingsövervägande diskurs. I 
vår diskussion gjordes en utvärdering av hur tjänstemännen övervägde plane
ringen av seminariet när de resonerade kring representativitet, seminarie
metoden och dess syfte. Jag har använt dessa tre diskurstyper för att utvärdera, 
överväga och bedöma de olika handlingar som jag tog upp för analys i den 
nämnda artikeln.  

När jag analyserar hur diskussionen utvecklades med de olika diskurs
typerna, följer jag samma kronologiska ordning som när jag mötte tjänste
männen. Jag kommer att inleda med hur tjänstemännen ifrågasatte mina 
situerade kunskaper som boende och forskare. Senare kommer vi in på en 
utvärdering av tjänstemännens arbete utifrån aspekter som utebliven dialog, 
den tillämpade förankringsproceduren och den tillämpade synen på objek
tivitet och situerad kunskap. Efter det följer en utvärdering av hur tjänste
männen övervägde planeringen av seminariet längs aspekter som invånarnas 
delaktighet och metoden som de valde för att genomföra eldsjälsseminariet. 
En viktig del i utvärderingen av tjänstemännens arbete med dialog är hur de 
refererar till olika forskningsdiskurser. Avslutningsvis exemplifierar jag hur 
tjänstemännen berör såväl en kontextbaserad som en universalistisk forsk
ningsdiskurs för att förklara deras förhållande till praktik och resultaten med 
dialog. 

Ifrågasatta situerade kunskaper  

Vi träffades på medborgarkontoret i Alby. Närvarande var webbmastern, 
föreningshandläggaren, områdesutvecklaren, bostadsförvaltaren, seniorforska
ren och jag själv.223 Dialoggruppen hade avgränsat inbjudan till sina egna med
lemmar, men inbjudan till områdeschefen hade inte förmedlats i samma 
kallelse som gavs de övriga.224 I artikeln framför jag kritik mot hur tjänste

222 Ramirez 2004. 

223 Observationen förda under Möte 8, dialogcitaten i det här kapitlet bygger på dess transkribering om


inte annat anges. 
224Efter e-brev 2. 
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männen tänkte fånga upp ståndpunkter från såväl invånarna som deras repre
sentanter genom att föra en dialog kring de mål som skulle uppnås med hjälp 
av Storstadssatsningen. 

– Jag har lite synpunkter på ditt resonemang, säger områdes
utvecklaren efter inledningen. Framför allt/…/vi i vårt arbete har 
aldrig sagt att vi ser det här konkreta seminariet med eldsjälarna som 
något optimalt. Någonting med vilken vi ska lösa underifrån
perspektivet. Det är inte den optimala utgångspunkten. Utan det är 
ett steg vidare, förhoppningsvis i rätt riktning. Sen saknar jag lite 
problematisering kring dialog och underifrånperspektiv och hur kan 
underifrånperspektiv se ut i ett samhälle med representativ demokrati. 
Vad har det för komplexitet och problem och så vidare. Förenkling 
också när det gäller att rycka ut tjänstemän och boende ur sitt 
sammanhang/…/. Tjänstemannens sammanhang är att han jobbar 
inom en politiskt styrd organisation med vissa strukturer som skapar 
hinder och handlingsutrymme för honom. Och tjänstemannen är inte 
bara en person, utan han i sin handling är begränsad och påverkad av 
den struktur han tillhör. Den boende är en person som också har sina 
preferenser och borde ha ett sammanhang som du inte tar och 
problematiserar och för en diskussion kring. 

Områdesutvecklarens kommentar berör de frågor som uppmärksammats under 
hela processen. En fråga var att områdesutvecklaren efterfrågade sammanhang 
som inramade det komplexa landskap som utgör planeringsfältet. Den här 
kritiken inspirerade mig att söka efter de perspektiv som placerar tjänste
männens arbete i relation till system- och livsvärld, rum och plats, subjekt
objekt, samt inifrån och utifrån, vilket jag senare utvecklat i kapitel två. I den 
artikel som vi diskuterade förekom ingen analys av tjänstemännens handlings
utrymme. Frågan hjälpte mig att uppmärksamma deras roller som experter, 
utsatta, förankrare och länk/filtrerare, roller som tjänstemännen tog upp under 
diskussionen när de planerade seminariet (se kapitel 6). Den andra frågan 
handlade om hur man hittar vägar till invånarnas delaktighet i den lokala ut
vecklingen och hur underifrånperspektiv ska se ut i en representativ 
demokrati. Jag återkommer till frågan längre fram i kapitlet. För att återgå till 
det aktuella seminariet fortsatte vi med en diskussion av hur min forskarroll 
och närvaro i Dialoggruppen ifrågasattes.  

– Jag har läst och tänkt och ska säga precis som det är, att jag är 
väldigt störd faktiskt. Och på flera sätt, inleder bostadsförvaltaren. 
Om jag ska sammanfatta det, jag inser att jag inte har fattat din roll i 
gruppen. Och inser att du fört en dubbelroll som jag inte förstår hur 
den kan fungera för dig. Jag har sett dig som en boende i Alby, som 
har varit engagerad i föreningar, deltagit i processer och sen är du 
också, jag vet inte hur jag lärt känna dig först, det har väl gått 
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parallellt, kanske. Sen har du också det här, egentligen väldigt 
intressanta komplementet, att du inte bara är med, utan att du också 
är en forskare som både bor och reflekterar över platsen där du bor, 
och hur den utvecklas och så vidare. Men vad jag inser själv är att 
jag inte har förstått att du i det här sammanhanget, reducerat dig själv 
eller valt att bara vara forskaren. Jag har liksom trott att du deltar här 
i andra funktioner också. Och det har jag faktiskt inte gjort klart för 
mig själv. Men det är heller ingen annan som mig veterligt har gjort 
det. Så jag har sett dig som en närvarande person som representerar 
en erfarenhet från Alby, om att bo i Alby, och du alltså har kunnat 
förväntas bidra själv, förstår du. Och då stämmer inte det, upptäcker 
jag att det inte är alls så. Utan du har varit här helt enbart i den andra 
funktionen och lyssnat och iakttagit och registrerat och det tycker jag 
i för sig att det kan man klargöra och vara införstådd i. Men jag inser 
att jag inte fattar hur det är möjligt. Hur det går, hur du klarar en sån 
roll. När jag läser så tycker jag att jag ser att det inte är lätt att skilja 
ut sina erfarenheter som verkande i Alby som deltagit, tagit ställning 
i vägskäl och allt det som du faktiskt har gjort. Om du tar Samling 
för Alby till exempel. Hur kan man skildra det med distans? Jag 
känner det själv, därför att jag själv är en person som klivit in och 
spelat den rollen och samtidigt har ambitionen att förstå och 
förmedla och analysera, så det är ingen lätt uppgift att förena. 

I bostadsförvaltaren inlägg ifrågasattes mina roller i dialoggruppen, och spe
ciellt min roll som boendeforskare. Han uppfattar mina dubbla roller som 
diskrepanta. Jag har själv svårt att se rollerna som diskrepanta. Däremot var 
det ingen nyhet för dem eftersom alla tjänstemän, i synnerhet Dialoggruppens, 
alltid har fått mycket tydliga signaler om vilken roll jag hade på mötena. Att 
jag dessutom förde mina observationer med stöd av ljudinspelningar till vilka 
jag bad om samtycke vid varje möte kan inte ha passerat obemärkt för någon i 
gruppen överhuvudtaget. 

Jag blev överraskad av bostadsförvaltarens kritik med tanke på hur jag blev 
indragen i uppföljningen av dialoggruppens arbete. Jag har förklarat hur det 
gick till när jag blev inbjuden att komma till dialoggruppen. Jag markerade då 
att jag skulle komma dit som forskare. Uppgiften skulle gå ut på att följa vad 
tjänstemännen företog sig för att kunna bilda mig en uppfattning om hur de 
förde en dialog med befolkningen. Som jag förklarade vid inledningen i metod
kapitlet vore det olämpligt om jag kom med förslag om lösningar utan att 
känna till arbetets komplexitet och nyanser. Det vill säga utan att jag hade 
utvärderat, övervägt och bedömt hur tjänstemännen hade jobbat med dialogen. 

En viktig aspekt som framkom under observationerna var att tjänstemännen 
vid olika tillfälle uttryckte behov av att förvärva den position som de boende 
redan har för att bättre förstå deras perspektiv. Åtskillnaden av rollena som 
boende och som förvaltare, liksom boende och forskare, har försvårat denna 
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strävan att förvärva de boendes position. Separationen har istället skapat en 
värld fylld av dikotomier. Dessa bäddar för kraftspel mellan system- och 
livsvärld, utifrån–inifrån, rum–plats samt mellan de situerade kunskaper som 
tjänstemän och forskare har förvärvat gentemot invånarnas kunskaper. Diko
tomierna skapar en värld där boende och förvaltning ofta ställs mot varandra.  

– Sen också min egen reaktion inför att jag trodde vad han var, 
fortsätter bostadsförvaltaren. Jag tror att när jag läser här så ser jag 
att din ambition och din tro är att du är en forskare. Och jag tror att 
det är vansinnigt svårt och jag skulle inte ens påstå att jag bara spelar 
den ena rollen. Jag måste erkänna att jag om jag skulle skildra ett 
skeende, måste jag säga så här, jag är delaktig och jag är både 
ansvarig och skyldig, beroende på. Bara att jag inte har gjort något är 
jag också skyldig för, att jag kunde ha gjort något. Alltså med
ansvarig, skyldig är ett litet hårt ord. 

Å ena sidan var bostadsförvaltaren kritisk mot mitt val att komma till 
Dialoggruppen som forskare och inte ta mig an en funktion i Dialoggruppens 
arbete gentemot invånarna. Å andra sidan ville han se mig som medlem i 
Dialoggruppen och därmed som medansvarig för deras arbete och för de resul
tat som jag kritiserade i artikeln. Jag såg mig själv som deltagande observatör 
vid dessa tillfällen. Min förhoppning var att resultatet av mitt forskningsarbete 
längre fram skulle bidra till att lyfta fram insikter om deras sätt att arbeta.  

– Vad menar du med att jag ska bidra med något. Inser du inte att 
den här är någon sorts bidrag till ditt arbete?, undrar jag. 
– Jo, svarar bostadsförvaltaren. Det är klart att du som forskare måste 
säga, att om jag väljer att betrakta den dissekerade råttan, ser hur den 
reagerar på snitten till exempel, så har det ett gott syfte i förläng
ningen så att säga. Det är klart att det har det. Men här pågår så att 
säga en dialog mellan personer som strävar åt något håll och då är 
det klart att det är viktigt att veta förutsättningar för den dialogen. 

Tills viss del medger bostadsförvaltaren således att mina resultat kunde utnytt
jas i förlängningen, men han reagerade mot att förvandlas till ett forsknings
objekt. Hans uppfattning var att det saknades en beskrivning av 
förutsättningarna för dialogen i förvaltningens arbete. Bostadsförvaltarens 
kritik hjälpte mig att belysa de förutsättningar som tjänstemännen hade för att 
arbeta med Albydialogen (se bland annat kapitel fyra). Det handlar bland 
annat om de sammanhang kring bostäder, växande nätverk och nya idéer som 
genomsyrade iscensättningen av storstadssatsningen i Alby. Där har jag också 
tagit upp att tjänstemän på regionnivå bestämde inriktningen på de lokala 
tjänstemännens insatser. Denna strukturella ansats tog jag inte upp i artikeln 
utan jag försökte synliggöra lokala konflikter och motsatser från ett lokalt 
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perspektiv (baserade på mina boendeerfarenheter), vilken gjorde att min skild
ring av deras arbete inte sågs som objektiv.  

– Jag tänkte säga att jag tror inte Juan vill vara den objektiva 
forskaren, säger områdesutvecklaren. Samtidigt så skriver han själv i 
texten, vid sidan två, att ”jag har bott i hyreslägenheter i Alby sen ett 
halvt decennium och den erfarenheten om vardagen har präglat mitt 
sätt att förhålla mig till både kolleger och till tjänstemännens arbete”. 
Och det har jag också upplevt under texten, eller åtminstone under 
den delen han började med en kritisk syn. Och han säger någonstans 
också att han som boende har varit kritisk mot tjänstemännen och 
deras sätt att arbeta med dialog. Och den kritiken som boende sätter 
sin prägel i den delen av arbete som handlar också om vad som ska 
vara objektiv forskning i vissa metodologiska tillvägagångssätt. 

Tjänstemännens kritik handlar om att jag i min forskarroll utgick från mina 
erfarenheter av att bo i Alby när jag förde fram kritik mot kolleger och tjänste
männens upplevelse av Alby. Jag har förståelse för kritiken. Men jag har upp
levt att mina boendeerfarenheter har varit oerhört väsentliga för att analysera 
tjänstemännens arbete. Som boende blev jag insatt i de komplexa aspekter som 
präglar vardagen i Alby. Dessa aspekter, som förhållandet till bostadsföretaget, 
de lokala skolorna, mötet med hälsovården, de lokala affärerna, biblioteket och 
det lokala kulturlivet, kan vara svåra att anamma för en forskare eller för en 
tjänstemän som inte gjort liknande erfarenheter. Jag ser inte mina boende
erfarenheter som ett problem utan snarare som en tillgång i mitt arbete.  

Jag har strävat efter att belysa tjänstemännens arbete från mina situerade 
kunskapspositioner. I och med diskussionen har jag också velat att tjänste
männen skulle ta del av mina preliminära reflektioner tidigt under under
sökningen. På så sätt ville jag bidra till djupare insikter om varandras arbete. 
Jag tyckte att en distanserad, men ändå positionerad syn på tjänstemännens 
arbete var nödvändig för att problematisera deras sätt att arbeta i Alby. Om 
vikten av att föra deltagande observationer och möjligheten för tjänstemän att 
komma till tals i mitt arbete fördes även andra insikter. 

– Jag tycker att man behöver kritisera inifrån och iaktta, säger 
webbmastern. Det här är ganska trevligt att man blir studerad och sen 
får en möjlighet att uttrycka sin synpunkt och delta i den forskning 
som pågår. Är inte det ett väldigt modernt sätt av forskning? Att man 
låter de som tittas på också yttra sig över det som kommer fram, och 
kanske också påverka, i och med att det här är inte en färdig produkt. 
Utan du har tagit till dig de synpunkter som faller mest. Det kanske 
blir någonting som kommer att prägla ditt arbete. Det är en fördel att 
han har försökt vara objektiv, fast han är delaktig. Jag vet inte, jag 
har inte riktigt uppfattat det som att han inte är delaktig, säger 
webbmastern. 
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Att hantera den här situationen med att observera tjänstemännen och höra med 
dem om mina preliminära resultat har varit bland det svåraste i avhand
lingsprojektet. Kritiken kring de sammanhang ur vilka citaten härrör, och min 
forskarroll, har varit avgörande för mitt fortsatta arbete med avhandlingen. 
Den kritik som tjänstemännen framförde har påverkat resultaten på ett av
görande sätt. Bland annan hjälpte den mig att mogna i de insikter som jag 
redovisar i kapitel tre. Där diskuterar jag mitt förhållande till forskarsamhället 
och till tjänstemännen utifrån såväl min bakgrund som min boendesituation i 
en mångkulturell plats som Alby.  

Utvärdering av den uteblivna dialogen 

I det här avsnittet kommer jag att kort exemplifiera hur tjänstemännen 
utvärderade den uteblivna dialogen. En sådan utvärdering är nödvändig för att 
börja diskutera framtida förbättringar. Vi diskuterade då några aspekter på det 
som hände i samband med eldsjälsseminariet. Såväl tjänstemännen som jag 
har upplevt processen från våra respektive roller. Med våra respektive 
upplevelser i bakgrunden kom vi in på en problematisering av några aspekter. 

– Sen tänkte jag säga att jag håller med om en massa saker, fortsätter 
bostadsförvaltaren. Det där till exempel att dialogen, för närvarande 
kan man säga då, inte fungerar. Och att det är väldigt viktigt att se 
det. Jag tycker själv att det är frustrerande. Jag kan göra beskrivning 
själv, hur jag tycker att saker och ting har utvecklats under en längre 
period och ser att, faktiskt om man talar om de senaste ganska få 
åren, så tycker jag att det finns också tecken på att det går åt fel håll. 
Det är min väldiga frustration inför vad som har hänt när staten har 
hållit fram de där frestande pengarna, som är svåra att hantera. Som 
jag ibland uttrycker att tjänstemännen blir upptagna i att vända sig åt 
andra håll för att uppfylla helt andra krav än att vara någon slags länk 
med befolkningen i området, säger bostadsförvaltaren. 

Bostadsförvaltaren lyfter fram en insikt om att dialogen inte hade fungerat. Att 
uppfylla andra krav än att vara en länk till befolkningen i området är intres
sant. Jag tolkar hans insikt mot bakgrund av andra roller som tjänstemännen 
diskuterade när de planerade seminariet. Då diskuterades att tjänstemännen, 
vid sidan av att vara en länk och att vara experter, tvingades att agera i roller 
som förankrare av sina egna likväl som andras visioner. En allt mer komplex 
interaktion har vuxit fram inom systemvärlden under de senaste åren, med 
bland annat storstadssatsningar, medan dialogen med livsvärldarna i stort sett 
uteblivit. Hans uppfattning var att organisatoriska förändringar likt Storstads
satsningen hade inneburit störningar i tjänstemännens invanda rutiner och 
roller. Ett av de viktigaste uppdragen som tjänstemännen fick från politiker i 
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den riktningen var att driva arbetet med hjälp av växande nätverk. Till exem
pel att bygga upp organisationer som företrädde invånarna eller föreningsråd 
som Samling för Alby.  

Vi fortsatte med en diskussion kring betydelsen av föreningen Samling för 
Alby och huruvida föreningen styrdes av tjänstemän eller av invånarna. Detta 
klargörande var viktigt eftersom Samling för Alby sågs som de boendes kanal 
för att kommunicera med tjänstemännen i Albydialogen. Bostadsförvaltaren 
lyfte fram betydelsen av föreningen för att mobilisera invånarna kring 
tillblivelsen av Albytorg, av Astrolabb och av fasadrenoveringarna. Före
ningen användes efterhand av kulturförvaltningen för att styra föreningsbidrag 
och för att förvalta viktiga mötesplatser för kvinnor, ungdomar och Albys 
parklek under somrarna. Med tiden tappade föreningen kontakt med invånarna 
och utvecklades till förvaltningens förlängda arm, istället för att förmedla 
invånarnas intressen. Områdesutvecklaren summerade föreningens betydelse i 
ett vidare sammanhang: 

– /…/Du har själv i flera sidor pekat på svårigheter för tjänste
männen att hantera den här typen av frågor, som underifrån
perspektiv och dialog, i ett mångkulturellt samhälle som Alby. Du 
ser en koppling mellan att samhället är mångkulturellt och därmed 
blir det svårare att skapa ett föreningsråd. Jag håller med dig där. 
För att man kan också se på Alby som ett sorts pluralistiskt 
korporativistiskt samhälle där intresseorganisationer och de där 
föreningarna samverkar och konkurrerar, sluter sig samman i till
fälliga konstellationer för att skaffa sig ökad makt för att sen 
upplösas. Så länge man lyckas med att hålla den här balansen 
mellan allas intressen ser alla ett mervärde i den här samverkan. 
Men så fort någon eller några parter inte ser det här mervärdet 
spricker samverkan. Det är det som är den korporativistiska sam
verkan. Det är skillnad att se det så än att se föreningsrådet som ett 
slags representant för boende som har valts på ett demokratiskt vis. 
Det är en grundskillnad. Har man den förväntningen leder natur
ligtvis till ditt resonemang att det här var inte så. Och det var inte 
det heller. Men det är inte det som råder i Alby. Man kan inte ha 
den förväntningen på Samling för Alby. Där kommunen har lyckats 
med mobiliseringen av boende i väldig korta perioder, har Samling 
för Alby varit det mest framgångsrika exemplet. Jag tänker på 
posten och så vidare.225 Inget annat föreningsråd har visat så kraftig 
mobilisering i en annan kommundel som Samling för Alby. Men det 
har varit kort, beroende på att det vid tillfället kanske funkade med 
intressena. Jag tror att det är väsentligt i sammanhanget. 

225 Se i León 1999: 18-20 och Velasquez 2001:7-12. 
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Vi kom så småningom till en samsyn kring att föreningen Samling för Alby 
inte hade levt upp till förväntningarna att företräda medborgarna under åren 
som följde förnyelsen av Alby. Från ett genealogiskt perspektiv kunde före
ningen ses som en rörelse som växte fram ur ett visst sammanhang, nämligen 
arbetet med den fysiska upprustningen av Alby. När förutsättningarna för 
dialogen krävde större hänsyn till befolkningens mångfald uppstod ett nytt 
sammanhang som föreningen inte kunde hantera. Föreningen tappade den 
mobiliserande kraft den hade visat i början. Tjänstemännen ansåg att det var 
nödvändigt att skapa en ny länk mellan områdesgruppen och invånarna för att 
utveckla Albydialogen vidare. De framförde att eldsjälsgruppen kunde ses som 
den länken. Den här delen av diskussionen var viktig för att belysa hur olika 
organisationer förändras över tid. Den hjälpte mig att tydliggöra betydelsen av 
den genealogiska ansatsen som redovisades exempelvis i kapitel två och fyra. 

Det tillämpade förankringsproceduren 

Efter det kom diskussionen in på begreppet förankring med utgångspunkt i 
definitionen av Albydialogen, vilket jag kom att använda i inledningskapitlet. 
Verbet förankra betyder i detta sammanhang anknyta förslag eller idéer på ett 
betryggande sätt. Att förankra förslag är en metafor där det alltid finns ett 
subjekt och ett objekt. Jag klargjorde min syn om att dialog och förankring 
inte alls står för samma sak. Förankring medför envägskommunikation från 
subjekt till objekt medan dialog innebär intersubjektiv kommunikation mellan 
likvärdiga parter. 

– Den här diskussionen om förankring, säger bostadsförvaltaren. Jag 
måste säga att det känns som att man hårdrar och verkligen mjölkar 
ett ord på mycket. Jag hävdar att du har fel. Frågan är vad ord 
betyder och i vilket sammanhang ord används. Du drar slutsatsen att 
om man förankrar har man redan skapat ett subjekt och det är 
tjänstemännen som är subjektet. Medan boende är objektet. Men nu 
är det flera som står bakom, eller kan använda begreppet förankring. 
Jag kan bara tala om hur jag föreställer mig vad det betyder i det här 
sammanhanget. Det är att, om man säger att det pågår en dialog, så 
uppstår idéer, föreställningar, verklighetsbilder och allt möjligt. Och 
de uppstår inte samtidigt i stora kollektiv, utan här och var. Vad 
händer med det för att det ska kunna omsättas i någon handling 
överhuvudtaget? Då tycker jag att då sker en förankringsprocess. 
Man måste bredda underlaget, och det kan någon säga; nä men du 
använder förankring fel. Jag använder det på det sättet och tycker 
inte att det är något konstigt med det. Men då förstår jag att du i din 
föreställning redan har utnämnt någon som subjekt och någon som 
objekt och satt in i det sammanhanget och då har det fått den 
innebörden. Men då är det inte någon dialog, så att det faller på sin 
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orimlighet. Jag ser inte så alls. Det ska inte vara det perspektivet, det 
är fel! 

– Men definitionen av ordet förankring är bra, tillägger förenings 
handläggaren. 

– Självklart!, instämmer bostadsförvaltaren. Självklart är det så. Men 
alla andra kanske har en annan definition på det/…/då får var och en 
tala för sig, jag talar för mig då/…/Att vem som än kommer med en 
idé, det kan vara du eller vem som helst som bor i området, eller 
kommer utifrån som vill verka för någonting, måste, utifrån sin 
utgångspunkt, förankra det han har att säga. Alltså starta en dialog, 
vinna proselyter för sin sak och sen skaffa sig makt på något sätt, så 
blir det genomfört. 

Bostadsförvaltaren utgick från sin egen praktik. Han tolkade förankring som 
ett naturligt moment i en dialog och stödde sin uppfattning på en allmänt 
etablerad social praktik. Jag tyder hans tolkning som att parterna i en dialog 
har likvärdiga förutsättningar att argumentera med varandra. Som han säger, i 
dialogen uppstår idéer, föreställningar och verklighetsbilder om allt möjligt. 
Enligt hans resonemang är sättet att komma fram till en handlingsplan att den 
som bor och verkar i området måste förankra det han har att säga. Jag tolkar 
det som att man startar en förhandling. Här är det inte meningen att ha en 
överläggning i syfte att nå överenskommelse. Utan det handlar snarare om ett 
kraftspel där man önskar vinna proselyter för sin sak. I enlighet med övningen 
på konferensgården har tjänstemännen bjudit in de eldsjälar som de ansåg var 
”öppna för en utveckling och som tjänstemännen tror på” (se kapitel fem). När 
tjänstemännen behandlade eldsjälarna som proselyter skaffade de sig makt för 
att förankra planen. Jag anser att det liknar mer en förankringsprocedur. Det 
jag ser som avgörande för hur processen avviker från en dialog är att kon
sensus inte är resultatet av en dialog utan av att man vinner proselyter för egna 
förslag. Jag tror att denna inställning utgår från en öppen demokratisk val
rörelse där medborgarna får möjlighet att bekanta sig med olika förslag under 
en längre tid. En sådan möjlighet har inte funnits tillgänglig. De inbjudna 
eldsjälarna skulle kunna betraktas som samhällets företrädare. De var dess
utom valda av tjänstemännen. Utöver detta fanns ytterligare ett problem, 
nämligen det att när deltagarna kom till mötet hade tjänstemännen förberett 
hela processen utan deltagarnas insyn, än mindre visat hur inflytande över 
dialogen skulle kunna realiseras. När deltagarna exempelvis diskuterade fram
tidsscenarierna agerade de genom principen att vinna anhängare för sin tro 
eller åsikt. Medan tjänstemännen under månader hade förberett sina förslag 
ganska noggrant, samlade eldsjälarna sina tankar under några minuter. Som 
jag ser det är det ett problem att den andra parten i dialogen, eldsjälarna i det 
här fallet, utöver att bli valda av tjänstemännen inte heller kan bestämma tid, 
rum och tema för denna dialog. Istället var alla regler uppgjorda i förväg av 
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tjänstemännen. Från ett kommunikativt handlingsperspektiv skulle proceduren 
ses som avvikande från Habermas förslag om giltighetskrav, vilket en retorisk 
analys av mötenas dialektik kunde visa.226 Analysen visar nämligen att många 
exkluderas från det som diskuteras. Eldsjälarna har inte fått möjlighet att 
kritisera urvalskriterierna eller villkoren för hur dialogen skulle genomföras. 
Deltagarna blev inte heller tillräckligt informerade om varandra annat än när 
tjänstemännen berättade att de var ”handplockade” av tjänstemännen. Det var 
också svårt att se om makten hade neutraliserats under processen. Tjänste
männen hade avslutningsvis inte förklarat för deltagarna om sina intentioner 
att skapa föreningsråd, ta del av de boendes tankar i arbetet och ej heller hade 
de bearbetat konflikter mellan eldsjälarna. 

De inbjudna eldsjälarna visste inte vad mötet skulle handla om och kunde 
inte heller förbereda sig på vad man hade att säga, vilket ur ett retoriskt 
perspektiv är ganska avgörande för en förutsättningslös dialog. De inbjöds 
förutsättningslöst av tjänstemännen, som ett stipendium. Genom alla dessa 
aspekter övergick dialogen i en förankringsprocedur där mötena hade mer 
prägel av instrumentellt snarare än ett kommunikativt förnuft.  

Den tillämpade synen på subjekt–objekt och situerade kunskaper 

Jag redogjorde för min uppfattning om att alla aspekter som bestämmer över för
ankringsproceduren kännetecknas av ett förhållande mellan subjekt och objekt. 

– Tänkesättet med aktivt subjekt och passivt objekt, det genomsyrar 
det hela, fortsätter områdesutvecklaren. På det sättet så utgår man 
från att allting som kommer från tjänstemän eller bostadsbolag, är 
det aktiva subjektet som försöker på det passiva objektet Albybon. 
Som sagt, du nämner i ditt resonemang att ”tjänstemän skulle kunna 
organisera en dialog om den lokala utvecklingens tre huvudmål 
genom de olika nätverken på plats i Alby och sammanställa kun
skaper från invånarna om jämställdhet, jämlikhet och ekologi.” Om 
man ska gå till detta passiva objekt som du nämnde och göra en 
undersökning om hur många Albybor som har tankar om ekologiskt 
hållbart samhälle, vad tror du att vi hamnar i Albybornas priori
teringar i vad de vill satsa på? undrar områdesutvecklaren. 
– Först och främst måste man göra undersökningen, svarar jag.  
– Ja, men vad tror du?, insisterar områdesutvecklaren. 
– Jag kan inte tro någonting förrän jag gjort undersökningen, svarar 
jag. 

226 Habermas 1990: 65-66; Habermas 1993: 31 i Flyvbjerg 1998b: 213; 2001: 91. Jag återger kravet 
som jag diskuterade i kapitel två igen här för att underlätta läsningen.1) Ingen får exkluderas från 
det som diskuteras, 2) alla parter bör ha lika möjligheter att kritisera giltighetskraven under 
diskursens autonoma process, 3) deltagarna måste både bli kapabla och vilja belysa 
giltighetskraven till varandra, 4) makt måste neutraliseras för att nå konsensus och att 5) deltagarna 
måste förklara sina intentioner och mål samt avstå från strategiskt handlande. 
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– Så det där är någonting du utgår ifrån, att det finns hos det passiva 
objektet, fortsätter områdesutvecklaren. Men jag hävdar att det kom-
mer att hamna på tionde plats. Det är dina utgångspunkter att det 
passiva objektet har de här preferenserna, men att de inte får utrym
me från kommunen. Men däremot inte sagt att den frågan inte är 
aktuell. Men återigen hamnar vi i vad du tror den representativa 
demokratin har för roll här. För trots allt är det politiker som har 
valts och fått ansvar för en kommun, har de rätt att initiera frågor 
överhuvudtaget? Eller är det uppifrånperspektiv också där? Hur ser 
uppifrånperspektiv ut i det här sammanhanget?, undrar områdes
utvecklaren. 

Två aspekter från citaten vill jag kommentera. Den första rör sig om att 
jämställdhet, jämlikhet och ekologi är aspekter som står skrivna som huvud
målen i det lokala utvecklingsavtalet som kommunens politiker och staten 
bestämde för Alby. Jag reagerade inför tjänstemännens bestämda åsikt om att 
albyborna inte skulle tycka att ekologin är en viktig fråga att sträva efter. Det 
var tjänstemännens uppgift att sträva efter dessa mål i samsyn med invånarna.  

Den andra aspekten handlar om att områdesutvecklaren upprepar frågan om 
den representativa demokratins förhållande till ett underifrånperspektiv i Alby. 
Att det är invånarna som ska bestämma den lokala utvecklingens riktlinjer har 
tjänstemännen medvetandegjort och satt på pränt i värdegrundsdokumentet 
”Albydialog – en strategi för hållbar utveckling” (se föregående kapitel). Ett 
problem med dokumentet är att tjänstemännen framstår som ett aktivt subjekt i 
förhållande till Albys betydligt mer passiva befolkning, den befolkning som 
alltså blir objekt för deras arbete. I det föregående kapitlet visade jag hur 
tjänstemännen diskuterade dokumentet med eldsjälarna. Då framförde eld
själarna önskemål om större hänsyn till invånarnas mångfald och perspektiv i 
dokumentet. Eldsjälarna gav också exempel på hur tjänstemännen skulle 
kunna uppnå större representativitet från de boendes synvinklar genom att 
föreslå att representanter från olika boendeföreningar, kvinnoföreningar, skol
föreningar, idrottsföreningar etcetera skulle få sitta i områdesgruppen. På så 
sätt skulle områdesgruppen kunna driva en intersubjektiv ansats i arbetet. Eld
själarnas önskemål och förslag skulle stärka dokumentets förutsättningar att 
beakta de situerade kunskaper som präglar invånarnas vardag. Frågan som om
rådesutvecklaren ställde om underifrånperspektiv inom den representativa demo
kratins ramar fick i praktiken sitt svar i denna diskussion med eldsjälarna.  

Under diskussionen mellan mig och tjänstemännen tog vi upp frågan igen. 
Med ungefär samma huvudargument som framfördes under mötet med 
eldsjälarna, kom vi fram till en samsyn om betydelsen av invånarnas situerade 
kunskaper. De här tankarna om förhållandet mellan underifrånperspektiv och 
representativ demokrati hjälpte mig att förena begreppet situerad kunskap med 
de handlingsteorier som jag tog fram såväl i kapitel 2 som i tolkningen av 
eldsjälarnas förslag i de empiriska kapitlen (främst kapitlen 8 och 9). Jag 
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återkommer till den diskussionen i slutkapitlet, där jag summerar alternativ 
som kan kombinera underifrånperspektiv och den representativa demokratin så 
som områdesutvecklaren efterfrågar och som också eldsjälarna föreslog. 

Utvärdering av handlingsövervägande diskurser 

I och med förslagen om intersubjektiva ansatser började vi komma in på vad 
Ramírez förklarar som handlingsövervägande diskurser. Handlingsöver
väganden refererar till hur man tänker göra för att uppnå ett mål. Under 
diskussionen utvärderade vi hur tjänstemännen planerade eldsjälsseminariet 
och dess uppföljningar. Diskussionen som följer nedan innebär en utvärdering 
av dessa handlingsöverväganden. Vid den delen diskuterade vi två trådar som 
jag velat lyfta fram. Den första tråden handlar om vem som representerar 
invånarna i möten med tjänstemän, den andra handlar om en utvärdering av 
seminariemetoden. Jag ska framställa hur diskussionen kring tjänstemännens 
handlingsöverväganden om dessa aspekter utvecklades härnäst.  

Representativitetsproblem 

Tjänstemännen använder kontakter med föreningar och eldsjälar för att fånga 
de boendes uppfattningar om livet i Alby. Men ett problem med detta är att 
exempelvis en del kvinnor har sämre förutsättningar att bli eldsjälar och delta i 
föreningslivet än män och killar.227 Liknande skillnader finns mellan olika 
invandrargrupper. Det är viktigt att medvetandegöra dessa aspekter om man 
ska prata om situerade kunskaper från underrepresenterade sociala grupper. 

– Där tror jag att vi är överens, säger områdesutvecklaren. Jag 
uppfattar vårt sätt att arbeta som precis det du förespråkar. Det 
partiella sättet att arbeta. Vårt sätt att arbeta är ett sökande efter de 
här kanalerna, de här forumen, de här strukturerna där vi även får 
tillgång till barns, ungdomars och kvinnors perspektiv. Jag har aldrig 
hävdat att föreningslivet, eller eldsjälsseminariet ens, är stort i 
sammanhanget.  

Som områdesutvecklaren påpekar hade deras arbete med föreningar och 
eldsjälar inte varit tillräckligt för att ta hänsyn till invånarnas mångfald. När 
det gäller urvalet av personer till eldsjälsseminariet kommer vi in på en analys 
av hur tjänstemännen gjorde för att ta hänsyn till Albys mångfald. Det uppstod 
en diskussion mellan mig och tjänstemännen angående urvalet av personer till 
seminariet. Diskussionen utvecklades på följande sätt: 

227 Se även Velásquez 2005 för en djupare diskussion om denna aspekt. 
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– Man väljer personer som ligger nära, utifrån de verksamheter som 
man själv förvaltar och som man själv har erfarenhet av att arbeta 
med, säger jag. Då vet man vilka personer som man tycker, som ni 
själva uttryckte det ”är öppna och som ni tror på”, eller hur? Den här 
inställningen leder automatiskt till ett förhållande mellan subjekt och 
objekt. För att ni har valt de här personerna. De här personerna har 
inte haft möjlighet att finna sig i vilka konsekvenser det här arbetet 
medför för Alby. Det är otydligt. Det som jag tror skulle vara bättre 
är/…/en öppnare dialog, där man förutsättningslöst ska försöka få 
fram, kanske man kommer till samma personer ändå, men det är en 
principfråga. Man måste gå ut och försöka få en sammansättning 
som är mycket informerad om vilka konsekvenser det medför att 
komma in i den här gruppen och prata om Albys framtid om fem år. 
För de här personerna är mycket värdefulla. Men de är inte repre
sentanter för Alby, och de kommer och föreslår saker enbart utifrån 
sin egen verklighet. 
– Det var inte heller utgångspunkten att vara ute efter ett repre
sentativt forum från Alby, tillägger områdesutvecklaren. Utan vi bara 
ville få tillgång till de här personerna, som bor och verkar i Alby, för 
att få veta vad de tycker. Någonstans har du nämnt att ”tjänste
männen som jag förstår, var inte riktigt medvetna om att de valde en 
församling som kanske inte var rustade för votering”, det vill säga att 
de skulle rösta om någonting. Det var inte ett anspråk på att de skulle 
ha en representativ roll, säger områdesutvecklaren. 

Som jag har belyst i de föregående kapitlen har tjänstemännen alltid strävat 
efter att samråda med invånarna. De arbetade med ett eldsjälsseminarium, som 
med sina uppföljningar utvecklades till en permanent panel med ett urval 
lokala eldsjälar. Områdesutvecklaren framförde under diskussionen att de inte 
betraktade eldsjälarna som representanter för Albys invånare. Men under dis
kussionerna som föregick förberedelserna, såväl som under mötena, framgick 
att tjänstemännen betraktade dessa eldsjälar som invånarnas företrädare.228 Den 
här dubbla betydelsen kring eldsjälarnas representativitet och roll i tjänste
männens arbete gav mig möjlighet att klargöra tre aspekter. Den första är att 
min utgångspunkt inte var att förespråka en direktdemokrati utan att diskutera 
öppenhet kring tjänstemännens tankesätt om representativitet och de urvals
kriterier som de tillämpade såväl inför seminariet som i det fortsatta arbetet 
med eldsjälsgruppen.  

Den andra var att sätta tjänstemännens arbete i förhållande till diskussionen 
om nätverkstyrning (i internationell litteratur även kallad för governance) i 
synnerhet hur tjänstemännen bygger upp lokala tillväxtkoalitioner – till 

228 Se till exempel kapitel 7 femte och sjunde avsnitten, inledning på kapitel 8, samt kapitel 9 andra 
avsnittet.  
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exempel upplevelsesatsningen – utan invånarnas insyn. Den här diskussionen 
kom jag att utveckla i slutet av kapitel fyra samt i andra publikationer.229 

Den tredje aspekten handlade om att sätta tjänstemännens dubbla betydel
ser (eller betydelseförskjutningar) och urvalskriterier i relation till det 
postkoloniala perspektivet som jag antog som teoretiskt tolkningsredskap för 
att analysera tjänstemännens arbete. Detta kommer jag att summera i 
slutkapitlet. 

Utvärdering av seminariemetoden  

Under diskussionen gick vi tillbaka till en utvärdering av metoden för att ta 
fram framtidsscenarier som tjänstemännen tillämpade under eldsjälssemi
nariet. Jag belyser i följande citat de kriterier som tjänstemännen använde för 
att välja framtidsscenarier. 

– Om ni kommer ihåg vad vi gick igenom på konferensgården, så vi 
gick igenom olika sorts moment när vi till exempel skulle diskutera 
de här olika tankarna, eller visionerna med trolig och önskvärd, inte 
önskvärd och så vidare, det blev en votering ändå. Och det som 
”röstades fram” var det som var önskvärt, och det som var ”inte 
troligt och inte önskvärt” föll bort. Jag ser inte det som någon sorts 
slutgiltig votering, men det skapar ett underlag för det arbete som ni 
bedriver. Och det är ganska viktigt att se det. Om man ska ta 
ställning till det, då måste man säga att det kanske kan orientera vårt 
arbete i syfte som du, områdesutvecklaren, föreslår att man ska se 
som ett steg på vägen. Men man ska inte dröja för länge innan man 
slår till och öppnar dialogen på riktigt. För vi vet ungefär vad folk 
tycker, utifrån de där eldsjälarna. Men den riktiga dialogen med 
lokalbefolkningen har inte förekommit. 
– Här överlämnade vi oss till demokratiutvecklaren. Och det var i för 
sig ganska omdiskuterat om det var riktigt att göra så, tillägger 
bostadsförvaltaren. 

Föreningshandläggaren påpekar i repliken som jag återger nedan också att 
ansvaret för seminariet faller på hela kollektivet och inte bara på demokrati
utvecklaren. Samtidigt som tjänstemännen i och med det får möjlighet att 
börja medvetandegöra proceduren som de hade diskuterat under planeringen 
av seminariet. De exemplifierar dess inslag i termer av aktivt subjekt och 
passivt objekt. 

– Vi gjorde en genomgång förut av det arbete så långt vi tyckte om 
det, säger föreningshandläggaren. 

229 Se Velásquez 2002, 2003. 
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– Jo, säger bostadsförvaltaren. Men jag minns hur resonemanget gick 
i alla fall/…/jag kände att här finns en risk att vi skapar känslan att 
de närvarande är objekt för något som har en avsikt som vi inte talar 
om. Som man lätt blir när man har den här typen av övningar. Man 
blir elev i en skolklass ungefär. Man vet inte riktigt vad som väntar, 
men man gör som de säger. Det är också någon sorts dold pedagogik 
i uppläggningen som kan skapa den känslan. Det är nästan som alla 
delar den känslan. Att alla är objekt för någon, i det här fallet då 
demokratiutvecklarens pedagogik/…/ 
– Fast ni hade ju en avsikt med det där, säger webbmastern. Ni ville 
ha fram någonting som gällde Alby och så, ni var inte helt ovetande. 
– Nej, inte helt ovetande. Men på något vis, det kallades värderings
övning, någon sorts uppvärmning. Någon sorts man sjunger upp sig, 
svarar bostadsförvaltaren. 
– Nej, vad jag fattade var det inte något direktiv om att vi skulle 
komma fram till någonting som vi i Dialoggruppen eller områdes
gruppen skulle jobba med. Utan det var faktiskt fråga om att de här 
människorna skulle själva fortsätta med de här idéerna som de kom 
fram till. Det låg också upp till var och en själv att gå vidare med det 
här som boende, eller tjänstemän, eller politiker i Alby. Och så kom 
man fram till någonting tillsammans och att medverka till det i 
fortsättningen. Det var inte att vi skulle få en lista, som vi tjänstemän 
i områdesgruppen sen skulle jobba vidare med, säger förenings
handläggaren. 

Här skulle jag vilja kommentera två viktiga aspekter som tjänstemännen berör 
och som också exemplifierar inslag av aktivt subjekt och passivt objekt. Den 
första är att bostadsförvaltaren instämde i att det fanns en risk att de när
varande skulle uppfattas som objekt för någon eller några som tjänstemännen 
inte talar om, vilket webbmastern också kunde konstatera. Inför övningen på 
konferensgården insåg tjänstemännen att pedagogiken inte skulle leda till en 
dialog. Bostadsförvaltaren beskriver att man blir som en elev i en skolklass.  

Habermas diskuterar denna typ av problem som ett uttryck för strategiskt 
handlande.230 Han ger vidare exempel på två så kallade handlings
koordinerande mekanismer som de deltagare upprättar vid en dialog. Den ena 
är samförstånd och den andra påverkan. Med samförstånd menar Habermas att 
deltagarna accepterar ett vetande som giltigt, alltså att det är intersubjektivt 
bindande. Med påverkan, särskilt yttre påverkan, avser Habermas en handling 
som manipulerar den andra i en interaktion. Han varnar för att ”kommu
nikationsprocesser inte kan genomföras i avsikt att nå samförstånd med en 
deltagare genom att utöva inflytande på honom/…/ett samförstånd kan inte 

230 Habermas 1995. 
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påtvingas”.231 Han förklarar att i så fall förlorar handlingen sin handlings
koordinerande verkan när den berörde, utsatt för påverkan, inser att det är ett 
resultat av (den andras eller någon annans) yttre påverkan på honom. 

Den andra aspekten som berörs av föreningshandläggaren handlar om att 
eldsjälarna själva skulle fortsätta med de idéer som de kom fram till under 
eldsjälsmötet. När tjänstemännen planerade seminariet diskuterade de att 
använda eldsjälarna för att ta fram såväl framtidsscenarier som akuta insatser. 
De förslag som eldsjälarna framförde skulle utgöra underlag för akuta insatser. 
Dessa insatser skulle sen slussas till olika arbetsgrupper som redan arbetade 
med storstadssatsningens åtgärdsplan (se kapitel 7 avsnittet Uppföljningar). På 
så sätt skulle tjänstemännen ”fylla på” med eldsjälar i dessa arbetsgrupper. I 
och med akutinsatserna var meningen att eldsjälarna skulle kunna involveras i 
tjänstemännens arbetsgrupper. De ansåg att detta kunde stärka det nätverk med 
eldsjälar som tjänstemän höll på att bygga upp. Detta påminde ytterligare om 
det strategiska handlandets instrumentella förnuft som jag berörde ovan. 
Eldsjälarna skulle involveras i tjänstemännens arbete, men på tjänstemännens 
villkor. Områdesutvecklaren avrundar ett av de sammanhang i vilket 
seminariet blev nödvändigt att genomföra.  

– /…/Utgångspunkten för det här seminariet var att vi tyckte att det 
fanns eldsjälar, konkret ungdomsledaren, fritidsgårdsföreståndaren, 
och fritidsledaren, som inte kan sitta och prata med varandra. Och då 
skulle vi ha utbildning och så där, och det växte fram att vi också 
skulle ha en panel där man har personer som är engagerade i området 
och som lägger ner mycket energi på området. Utgångspunkten var 
inte att de här personerna representerar hela Alby. Sen i den här 
gruppen är jag inte kritisk mot demokratiutvecklarens sätt. I ut
värderingen som vi gjorde om de här dagarna kom det fram många 
positiva kommentarer. Att många uppskattade de här värderings
övningarna. Det var ett sätt att få den här gruppen och de här dagarna 
att fungera överhuvudtaget. För att bakom det här var det att 
eldsjälarna inte är representanter för Alby, är representanter för var 
sina organisationer som konkurrerar sinsemellan. Det är den där 
korporativistiska aspekten som jag nämnde tidigare. På något sätt 
måste man hitta en sak som får den här gruppen att fungera för att få 
den effekten att vi får tillgång till flera. Det var det som du nämnde 
som partiellt, som att få tillgång till flera synpunkter om området. Så 
är det upp till oss att se till. Vi har ett ansvar för att den övergripande 
infrastrukturen skapas och fungerar. 

Vid sidan av att arbeta för att införa brukarinflytande, vilket tjänstemännen 
framhöll såväl när de planerade mötena som när de inledde seminariet, 
handlade det också enligt områdesutvecklaren om att upprätthålla harmonisk 

231 Habermas 1995: 178. 
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förvaltning med hjälp av nätverket. Eftersom det fanns spänningar mellan 
några av eldsjälarna sågs det som ett av de viktigaste målen med seminariet att 
bearbeta dessa spänningar. Detta för att bädda för en harmonisk förvaltning. 
Man kan även uppfatta det som att tjänstemännens insatser för att bearbeta 
spänningar mellan eldsjälarna kan föra med sig något bra för invånarna. 

Men arbetet kring detta mål präglades av subjekt–objekt-förhållanden. 
Tjänstemännen samlade dessa eldsjälar, först för att främja sammanhållningen 
sinsemellan och därefter för att betrakta dem som en eldsjälsgrupp som skulle 
ta på sig rollen att företräda invånarna i Alby. 

Av diskussionen ovan framgår de inslag av strategiskt handlande som 
Habermas diskuterar och som präglade metoden som tjänstemännen iscensatte 
för att möta eldsjälarna. De här aspekterna var för mig avgörande för att lyfta 
fram betydelsen med en kombination av flera olika handlingsperspektiv i den 
fortsatta analysen. Den normativa ansats som Habermas företräder gav mig 
perspektiv för att tolka tjänstemännens inslag av strategiskt handlande. De 
spänningar mellan eldsjälarna som tjänstemännen försökte bearbeta kunde 
även analyseras ur en maktgenealogisk ansats. I relation till invånarnas 
förutsättningar att påverka den lokala utvecklingen var dessa spänningar också 
i behov av att dekonstrueras med ett postkolonialteoretiskt perspektiv och en 
retorisk ansats. 

Forskardiskurser och deras konsekvenser  

Efter att ha utvärderat frågor om representativitet och handlingsöverväganden 
kommer vi in på olika forskningsdiskurser. Dessa står för olika ansatser kring 
såväl ett kontextuellt som ett universalistiskt perspektiv. Jag utvecklar dessa 
forskningsdiskurser mot bakgrund av de insikter som dialoggruppens tjänste
män lyfter fram i svårigheterna med att möta invånarna.  

Kontextbaserad forskardiskurs 

Den första forskardiskursen utgår från en praktisk ansats, i synnerhet från 
tjänstemännens inställning till praktik i lokala sammanhang. Vi diskuterade att 
dialogen med invånarna har uteblivit trots att de har lyckats bygga upp ett 
nätverk med eldsjälar och använt det som bollplank för att revidera åtgärds
planen för Alby. I diskussionen anser bostadsförvaltaren att tjänstemännen har 
ägnat stor uppmärksamhet åt att bygga strukturer som inte leder till direkta 
möten med invånarna, att det är viktigt att gå ut och möta dem. 

– Vad jag själv tycker jag har sett genom de sista åren är att man ställs 
inför ökande osäkerhet hos tjänstemännen, säger bostadsförvaltaren. 
Ett ökat behov av att hålla sig kvar i rummet, tänka efter,/…/därför 
att man tänker ”vi måste göra på rätt sätt, tänker vi rätt nu, ja, måste 
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tänka lite djupare, tänk på det och tänk på det”. Och sen leder det till 
att vi skjuter upp det mötet. Och om jag har någon erfarenhet, så 
tycker jag att den är att det är inte så insikten skapas, eller klokskap 
skapas. Utan det är i mötet, i det här måste finnas något slags dia
lektiskt förhållande. Det finns ett sorts primitivt uttryck som trial-
and-error, man gör någonting och sen går man på pumpen och sen 
slickar man sina sår, försöker förstå varför, så gör man om det och så 
håller man på. Jag tycker att det är ett bra sätt, eller man måste tänka 
mer i de banorna. Det är det som ligger bakom att jag försöker göra 
vissa saker. Jag kände att hela områdesgruppen, alla arbetsgrupper 
har i väldigt hög grad stannat vid borden. Vi har ju växt, grupperna 
har växt och mängden arbete och tid som läggs ner har ökat 
explosionsartat. Men samtidigt har kontaktytorna och dialogen med 
befolkning snarast minskat. Jag har inte mätt det där, men det är det 
intryck jag har. Jag tycker att det är fullständigt ohållbart. Man 
kanske inte kan vänta tills man tänkt färdigt. Eller är det kanske fel 
tänkt att man kan tänka färdigt. Man kanske måste prova. 

Bostadsförvaltaren vill genom trial-and-error gå från ett teoretiskt till ett 
praktiskt förnuft. Flyvbjerg diskuterar detta från en analys av den så kallade 
Dreyfusmetoden. Den går ut på att i varje inlärningsprocess finns det olika 
stadier där man börjar med att lära sig regler utan större hänsyn till de 
kontexter där man ska tillämpa färdigheterna. I takt med övandet övergår man 
från kontextlöshet till erfarenhetsbaserat och kontextuellt beteende.232 En 
mycket central aspekt i varje inlärningsprocess är att medvetandegöra kontext, 
erfarenhet och intuition. Dessa utgör tydliga egenskaper av den genuina 
mänskliga expertisen. Bostadsförvaltaren gör en reflektion utifrån tidigare 
erfarenheter med andra dialogprojekt. Han förklarar att systemet har vuxit, 
men inte dialogen med livsvärlden. Han känner att systemvärlden håller på att 
bli ännu mindre känslig för livsvärlden. Mot bakgrund av egen praktisk 
erfarenhet känner han att det mest väsentliga är att sträva efter möten. Han ser 
att det behövs ett praktikinriktat grepp för att arbeta med dialog.  

Universalistisk forskningsdiskurs  

Den andra forskningsdiskursen står för en universalistisk ansats. Diskursen har 
berörts mycket mer explicit i tjänstemännens sätt att motivera svårigheterna 
med de boendes delaktighet i planeringen. Jag vill ägna denna diskurs större 
uppmärksamhet då den, mot bakgrund av bostadsförvaltarens insikter om 
utebliven dialog, inspirerar områdesutvecklaren att föra fram en alternativ 
tolkning. Forskardiskursen har vuxit sig allt starkare inom forskarvärlden 

232 Flyvbjerg 2001: 22ff. 
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under de senaste åren av debatt kring låg medborgardelaktighet i demokrati
processen på områden präglade av mångkulturell segregation. 

– Är det inte ännu mer grundläggande med en annan syn på 
dialog,/…/ att folk inte kommer, varför? Det kan tyda på att de är 
nöjda med det som sker. Eller har inte tid och så vidare. Vad är det 
väsentliga att vi tror att dialog inte har fungerat, varför ställer vi 
högre krav här i Alby om att folk ska komma till stormöten än vad 
som sker i andra delar av landet? I Djursholm, eller Södermalm eller 
Sundbyberg så vet folk vart de ska vända sig. De vet hur det här 
demokratiska samhället fungerar. Därför behöver man inte vara 
orolig för att de inte kan ta tillvara sina demokratiska rättigheter. Då 
ställer man inte krav på att de ska komma till möten. Men så fort 
man pratar i Alby så är ett tecken på att man skapat de här dialogerna 
att det kommer 200 personer till möten och så vidare, säger 
områdesutvecklaren. 
– Är det inte någon skillnad, är det där verkligen sanningen?, undrar 
webbmastern. Stämmer det att folk inte kommer till möten i Djurs
holm, eller Bromma? Är det inte så att folk är mer engagerade där? 
– Det tror jag inte, svarar föreningshandläggaren.  
– Tror du inte?, undrar webbmastern förvånad.  
– Jag tror att det beror helt och hållet på vad det handlar om, säger 
bostadsförvaltaren. 
– Nedläggning av någonting, är man med, tillägger förenings
handläggaren. 
– Om man tar en bostadsrättsförenings årsmöte, fortsätter bostads
förvaltaren. Så är det garanterat 90 procent i anslutning, det beror på 
vad det är för slags intressen man har. Jag jämför gärna med för
nyelse av hyreshusen i Norsborg, där var en betydligt högre närvaro. 
Det var också att det fanns liksom ett materiellt intresse. Alla var 
berörda, ingen kunde sätta sig vid sidan om och inte vara berörda, för 
man blev flyttad på. Man kan som individ, om man inte håller sig 
informerad eller så, bli ett offer. Men alla var berörda där i Norsborg. 
Och här är inte alla berörda. Och det är precis som områdes
utvecklaren säger att det kan hända att hälsan tiger still, eller att man 
är nöjd. Men det vet vi inte. 

Två uppfattningar står mot varandra. Den ena bygger på praktiska kunskaper 
förvärvade från arbetet med Albys utveckling, det vill säga en kontextbaserad 
och praktikinriktad ansats. De andra söker förklara varför medborgarna inte 
kommer till dialogen med utgångspunkt från idéer om saker som man tror 
inträffar på andra platser, det vill säga en universalistisk ansats. 

Att invånarna i Alby anses vara nöjda med det som sker utifrån de förut
sättningar för delaktighet som tjänstemän och forskare tror gäller i Djursholm, 
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Södermalm och Sundbyberg är en intressant fråga. Hassan Hosseini, som 
följer de lokala insatserna utgår från en liknande universalistisk ansats. Han 
skriver följande i utvärderingen av insatserna i norra Botkyrka: 

Satsningen gör att man kräver mer delaktighet från de boende i 
satsningens målområden än från de boende i andra områden. Jag har 
inte statistik över boendedelaktighet i andra kommundelar att jäm
föra med. Men mina erfarenheter från norra Botkyrka (mitt arbets
fält) och Nacka (min bostadsort) säger mig att antalet möten som 
kräver delaktighet från befolkningen är betydligt större i det förra 
området än i det senare. I norra Botkyrka går det inte en dag utan 
flera möten. 

Delaktighet är ett mål för storstadssatsningen i hela norra Botkyrka 
(och så vitt jag vet även i de andra berörda kommunerna och kom
mundelarna). Det torde betyda att man inte är nöjd med delaktig
heten i dessa områden utan försöker öka den genom projekten. 
Samtidigt förväntar man sig, paradoxalt nog, mer delaktighet från de 
boende i dessa områden än från andra. Å ena sidan räknar man alltså 
de boende i de fokuserade områdena som en patient, å andra sidan 
förväntar man sig mer från patienten än från friska människor.233 

Politikerna hade satt som slutmål att med hjälp av Storstadssatsningen höja 
valdeltagandet i platser som Alby så att det skulle bli som landet i övrigt. Om 
målet inte uppnåddes skulle en utvärdering kanske visa på konkreta brister i 
såväl satsningens innehåll och inriktning som genomförandet av förankring 
och dialog med invånarna. På ungefär liknande premisser har Kerstin Bod
ström diskuterat att förväntningarna om medborgarnas delaktighet på platser 
som Alby är något överdrivna.234 Bodström utgår också från jämförelser 
gentemot den egna boplatsen som används som utgångspunkt för att kritisera 
Storstadssatsningens förväntan om invånarnas större delaktighet i Albys 
utveckling: 

Jag använder ofta spontant min egen förort som jämförelse. Den har 
många av Albys inslag, men dessa tar sig ofta något mindre extrema 
uttryck än i Alby. Jämförelse är mitt genvägssätt att extrahera vad 
som faktiskt är speciella förutsättningar i Alby från vad som är 
generellt i de flesta stadsdelar, men som slentrianmässigt presenteras 
som speciella i Alby och andra lika uppmärksammade förorter och 
därmed riskerar att läggas dem till ytterligare last.235 

De båda forskarnas uppfattningar återspeglar en forskardiskurs som har 
genomsyrat den nationella utvärderingen av Storstadssatsningen. Denna 

233 Hosseini 2002: 93f. 
234 Bodström 2003. 
235 Bodström 2003: 40. 
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utvärdering utgår från de politiska riktlinjer som bestämdes för att möjliggöra 
invånarnas delaktighet och som återges med följande ordalag i utvärderingen: 

Kommunerna ska visa på vilket sätt de planerar att utveckla den 
lokala dialogen för att öka delaktigheten och därmed även 
förutsättningarna för långsiktiga förändringar. Det ska också framgå 
på vilket sätt dialog och förankring sker med invånarna, 
föreningslivet och det lokala näringslivet.236 

Med riktlinjerna markerades en förskjutning från det regionala och generella 
till det lokala och konkreta. Med Storstadssatsningen var meningen att stimulera 
konkreta förändringar med metoder som skulle tillämpas på lokal nivå. När 
utvärderarna konfronterade dessa riktlinjer med verkligheten konstaterade de 
att kommunerna mötte stora svårigheter att engagera de boende. De ger i ut
värderingen tre generella förklaringar till en sådan utveckling. Den första 
förklarar att anledningen till svårigheterna är att ”de frågor som Storstads
satsningen omfattar helt enkel är för stora eller abstrakta för att tillräckligt 
engagera de boende i de berörda områdena.”237 Ett problem med denna för
klaring är att forskarna inte visar hur de boende kommer till tals om detta, utan 
utgår från intervjuer med kommunala samordnare. Här skulle man önska att 
forskarna visade huruvida de boende uppfattade insatserna som abstrakta eller 
inte. För annars kan dessa omdömen förringa invånarnas konkreta erfaren
heter, perspektiv och möjligheter att bli engagerade och komma till tals i dessa 
problem. Den andra förklaringen är att projekt med demokratisk delaktighet 
ofta drivs som en form av experiment som präglas av oklara mål och som är 
under utveckling. Därför är det svårt att se vart dessa projekt leder. Samtidigt 
är den tredje förklaringen just att mycket av demokratiarbetet är dåligt förank
rat centralt i kommunerna. Forskarna anser att detta förhindrar en reell 
decentralisering av makt och försämrar förutsättningarna för lokala demokrati
reformer. Forskarna visar inte hur förankring och dialog ägde rum med 
invånarna, men kommer ändå fram till följande slutsats: 

De boendes medverkan framhålls ofta som en förutsättning för ett 
framgångsrikt utvecklingsarbete. Insatser där det brister i de boendes 
engagemang borde därmed ha små möjligheter att nå de uppställda 
målen. Vi vill dock hävda att ingenting tyder på att boende
medverkan faktiskt är ett absolut krav inom alla de målområden som 
omfattas av storstadssatsningen och att ett framgångsrikt lokalt 
förändringsarbete alltid står och faller med invånarnas direkta 
engagemang i planering och styrning av arbetet. Därmed inte sagt att 
ett sådant engagemang inte vore önskvärt. 238 

236 Riktlinjer för lokala utvecklingsavtal, sid. 2 i integrationsverket 2002: 140f. 

237 Integrationsverket 2001: 141.

238 Integrationsverket 2002: 141.
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Forskarna såväl i den nationella utvärderingen som på lokal nivå ser de 
boendes engagemang som önskvärt, men inte som ett absolut krav som 
storstadspolitiken velat lyfta fram. Man lyckas inte visa hur förankring och 
dialog skedde gentemot invånarna mot bakgrund av de lokala sammanhang 
och de olika skillnader som präglar livet från plats till plats.  

På platser tjänstemän och forskare nämnde som boplatser är befolkningens 
kulturella bakgrunder, boendemiljöer och inkomster helt annorlunda än vad 
som råder i Alby. Detsamma gäller för invånarnas inflytande i den regionala 
ekonomin, i politiken och i kulturlivet. I det här fallet är det viktigt att 
uppmärksamma att den egna boplatsen undgår att bli utforskad som ett 
studieobjekt verkligen kräver. Jag kan tänka mig att en komparativ studie om 
boplatsen och fältplatsen skulle lyfta fram de värden som boplatsen har för 
tjänstemän och forskare gentemot de platser de möter i sina fältarbeten. Där 
skulle man lyfta fram frågor som hur socialiseringen skiljer sig på de båda 
platserna, om man agerar likadant på varje plats, om hur man bygger upp 
kunskaper om sin boplats jämfört med hur man gör på de platser man arbetar 
med utifrån såväl som ett livsvärlds- respektive systemvärldsperspektiv; om 
hur tjänstemän/forskare överför förnuft mellan båda platserna, etcetera. En 
sådan studie skulle kunna erbjuda nyanser från ett livsvärldsperspektiv. Den 
aspekten är viktig inte minst därför att integrations- och segregationsdebatten 
har dominerats av en allt för stark fokusering på ett systemvärldsperspektiv. 
Med det menar jag inte att de regionala systemvärldsperspektiv som forskare 
och tjänstemän lyfter fram är oväsentliga. Utan snarare att de behöver 
problematiseras i relation till forskarens upplevelse av sin egen boplats.  

Att delaktighet, enligt såväl tjänstemän som forskare, skulle bli ett mindre 
problem i Alby kan signalera ännu en aspekt av den subjektcentrering som 
redan diskuterats i förhållande till tjänstemännens arbete. Invånarnas perspek
tiv sätts återigen i andra hand. Forskarnas universalistiska ansats kring de 
boendes demokratiska delaktighet kan ha spelat en central roll för hur tjänste
männen tolkade de boendes låga medverkan i de satsningar som genomfördes. 
I och med detta kan frågan sättas in i ett större sammanhang där såväl forsk
ning som förvaltning är överens. Det handlar som jag ser det om ett struktu
rellt problem, kanske ett generellt mentalitetsproblem, som forskarna i den 
nationella utvärderingen av Storstadssatsningen beskriver i följande termer: 

När det gäller boendedialogen är villrådigheten bland samordnarna 
stor. Flera pekar på att det är det svåraste området i hela satsningen 
– delaktighet är en generell brist i hela samhället så hur ska vi kunna 
lösa frågan inom Storstadssatsningen? En samordnare menar att det 
krävs en förändring av hela välfärdssamhällets organisering för att 
leva upp till underifrånperspektivet. Det finns ju ingen tradition av 
underifrånperspektiv i Sverige med aktiv frivillig sektor.239 

239 Integrationsverket 2002: 118. 
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Jag nöjer mig tills vidare med att i det här sammanhanget konstatera att både 
forskare och tjänstemän ger uttryck för ungefär samma universalistiska 
diskurs. Forskardiskursens teoretiska och praktiska konsekvenser kan ha blivit 
såväl en förevändning som en ledstjärna som tjänstemännen använder för att 
förklara, och förhålla sig till, invånarnas låga delaktighet i såväl insatserna 
som lokala dialoger. Mitt syfte med genomgången var att problematisera 
forskares och tjänstemännens handlingsöverväganden på en plats präglad av 
en mångkulturell segregation som har skapats, förvaltats och utforskats med 
ögon som mest utgår från ett systemvärldsperspektiv, men som måste 
kompletteras med ett livsvärldsperspektiv. Den här delen av diskussionen var 
mycket viktig för mitt val av ansatser för att analysera tjänstemännens och 
eldsjälarnas olika kunskaper och till vilket jag återkommer i slutkapitlet. 

* 

På grund av det som sagts under diskussionen med tjänstemännen kom många 
aspekter att omvärderas och kastas om. Det vill säga att både tjänstemännen 
och jag reviderade många av våra uppfattningar. Vad jag ville i detta kapitel 
var att lyfta fram betydelsen av tjänstemännens kritik och synvinklar för att 
slutföra avhandlingen. Jag har inte strävat efter att dölja något, bevisa skuld, 
eller försköna utan velat kommentera betydelsen av diskussionen utifrån olika 
utgångspunkter och med olika diskurstyper. Genom att visa exempel på hur en 
sådan diskussion kan se ut i praktiken har jag framförallt velat lyfta fram 
mötet som en viktig händelse för att främja dialog. I början av diskussionen 
ifrågasatte tjänstemännen mina situerade kunskaper som boende och forskare. 
Denna diskussion hjälpte mig att problematisera mina situerade kunskaper 
gentemot forskare och tjänstemän på sätt som jag diskuterade i metodkapitlet. 
Diskussionen hjälpte mig också att hitta perspektiv för sammanhang som 
tjänstemännen efterfrågade för att kunna analysera komplexiteten av deras 
arbete. Denna efterfrågan kan bättre fångas i det teoretiska kapitlet och i 
genomgången av sammanhangen som föregick deras arbete och som jag 
återger i kapitel fyra. Senare kom diskussionen in på en utvärdering av tjänste
männens arbete utifrån aspekter som utebliven dialog, den tillämpade 
förankringsproceduren och den tillämpade synen på objektivitet och situerade 
kunskaper. Dessa aspekter var ganska viktiga inspirationskällor för att 
tydliggöra meningen med de empiriska kapitlen. Efter det följer en utvärdering 
av hur tjänstemännen övervägde planeringen av seminariet utifrån aspekter 
som invånarnas delaktighet och metoden som de valde för att genomföra 
eldsjälsseminariet. Mycket av diskussionen hade redan då inspirerats av 
situerad kunskap och postkolonialteoretiska perspektiv. En viktig del i 
utvärderingen av arbetet med dialog är hur tjänstemännen refererar till olika 
forskningsdiskurser. Tjänstemännen berörde såväl en kontextbaserad som en 
universalistisk forskningsdiskurs för att förklara dess förhållande till praktik 
och resultaten med dialog. Diskussionen blev mycket central för att belysa hur 
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dessa diskurser används i tjänstemännens reflexioner kring hur de arbetade 
och hur de kom fram till resultat. Att förhålla sig till forskardiskurserna var 
viktigt för att skärskåda kärnfrågan kring ideal och verklighet som bildar ram 
de teoretiska och metodologiska diskussionerna som jag tog upp i kapitlen två 
och tre. 
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11 Förankring och dialog 

Efter att ha gått igenom de olika moment som kännetecknade tjänstemännens 
arbete med eldsjälsseminariet vill jag börja avrunda den här studien genom att 
tydliggöra konturerna för förankring och dialog från ett handlingsperspektiv. 

Jag har givit svar på de olika frågeställningar som jag reste i början av de 
olika kapitlen. Vad jag ska göra här är att uppehålla mig kring olika aspekter 
som synen på integration, subjektivitet, verklighet och handlande. Genom att 
lyfta fram dessa aspekter vill jag problematisera förankring-och-dialogs 
inverkan för den fortsatta demokratiska utvecklingen på en plats som Alby. 
Genom problematiseringen vill jag även väcka frågan huruvida den här 
utvecklingen är önskvärd, vem som vinner och vem som förlorar, och vad jag 
tror att det går att göra åt situationen. På så sätt vill jag lyfta fram några 
insikter om hur en alternativ plats- och regionalpolitik skulle kunna se ut ur 
eldsjälarnas perspektiv. 

Med den regionala integrationen som utgångspunkt 

Utgångsläget för tjänstemännens arbete präglades av ett kraftspel om Albys 
utveckling som pågick inom förvaltningarna. Å ena sidan fanns de lokala tjänste
männen som försökte driva utvecklingen från platsens livsvärldsperspektiv. Å 
andra sidan fanns tjänstemännen på kommun- och regeringsnivå. Dessa 
bestämde sig för att driva en utveckling med tonvikten lagt på regionala 
integrations- och tillväxtmål. Syftet var att erbjuda ett varierat och attraktivt 
boende, få ner arbetslösheten, förbättra skolsituationen, och visa att Botkyrka 
skulle bli en kommun där nya idéer prövades i en öppen och trygg miljö. 

Attraktivt boende, som är den första aspekten, började ta form inom ramen 
för ett kraftspel om den regionala utvecklingen i Stockholm och där Botkyrka 
fick en underordnad roll gentemot Stockholms stads bostadsbehov. Den rollen 
började med förhandlingar med den så kallade Stockholmsdelegationen för att 
lösa bostadsbristen åt Stockholm under 1950-talet. Under 1960-talet byggs 
områden som Alby, som passar i Stockholms sammantagna utveckling mer än 
i Botkyrkas. Bostadssatsningen medförde en del sociala problem och en 
negativ spiral som Botkyrka kommun fick ta hand om. Kommunen började 
agera och lyckades till sist börja vända den dåliga sociala utvecklingen under 
1990-talet med bland annat ett stort förnyelseprojekt i Alby i form av 
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Albydialogen.240 I början av 2000-talet inleddes förhandlingar med den så 
kallade Storstadsdelegationen för att med en storstadssatsning bland annat 
bryta segregationen i områden som Alby. 

Ett problem med Storstadspolitikens regionala mål var att dessa avvek från 
de lokala lösningar som lokala tjänstemän hade kommit i kontakt med i Alby. 
De lokala behoven underordnades de regionala målen. Storstadssatsningen var 
ur den synvinkeln också en fortsättning på en rad olika insatser som hade 
pågått i Alby sen decennier. 

För att få ner arbetslöshet, förbättra skolsituationen och visa att Botkyrka 
kunde bli en kommun där nya idéer provades bestämde politikerna en 
handlingsplan som kom att bli tjänstemännens uppdrag när det gäller demo
krati och inflytande. Dessa mål var bland annat att införa brukarinflytandet i 
alla förvaltningars verksamhet senast år 2000. Ett vidare mål, möjligen som en 
konsekvens av det införda brukarinflytandet, var att medborgarna senast under 
år 2001 skulle svara positivt på frågan om de hade inflytande över den lokala 
utvecklingen. Som en logisk utveckling skulle valdeltagandet öka med tio 
procentenheter i valet 2002 jämfört med 1998 års val. Som metod för att driva 
utvecklingen hade politiker bestämt att växande nätverk skulle leda den lokala 
utvecklingen. Tjänstemännen, som arbetade närmare livsvärldarna, försökte 
starta föreningsråd i början av perioden för att införa brukarinflytande. Men de 
avslutade inte de påbörjade insatserna i den riktningen. Samtidigt höll de 
centrala förvaltningarna på regerings- och kommunnivå på att bilda en tillväxt
koalition med föreningar som inte fanns i Alby med syfte att lokalisera en 
upplevelseindustri till norra Botkyrka. 

Det uppstår en spänning mellan två perspektiv inom förvaltningarnas 
systemvärld. Å ena sidan fanns de lokala tjänstemännen som försökte driva 
utvecklingen med hänsyn till platsens livsvärldar. Å andra sidan fanns tjänste
männen från kommunen och regeringen som ville lokalisera en upplevelse
industri i partnerskap med ett antal föreningar som inte fanns i Alby. Dessa 
utifrånkommande föreningar erbjöds att ta plats i det nya kulturhuset Rote
mannen som lokala tjänstemän velat använda som ett föreningshus för att 
främja integrationen mellan olika grupper i Alby.  

De centrala förvaltningarnas systemvärldsperspektiv medförde en kraftig 
störning i de lokala tjänstemännens arbete för att bygga nätverket med vilket 
brukarinflytande skulle börja tillämpas lokalt. Situationerna gav upphov till ett 
nytt sammanhang inom vilket de lokala tjänstemännen tvingades fortsätta med 
sitt arbete för att uppnå de mål som återstod.  

På samma sätt som Stockholmsdelegationen en gång lyckades placera en 
stor bostadssatsning till Alby hade Storstadsdelegationen, i ett nytt samman
hang och med syfte att bekämpa boendesegregationens konsekvenser, placerat 
en upplevelseindustri i Alby. Då hade bebyggelsen uppförts för att passa i 

240 Vid sidan av det hade kommunen avslutat det så kallade Norsborgsprojektet, och senare även 
påbörjat Fittjasatsningen. 
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Stockholms bostadsbehov och inte i Tumba–Tullinges utveckling. När det 
gäller den nutida upplevelseindustrins, och i synnerhet cirkussatsningen, var 
det inte klart hur den skulle främja integrationen bland Albyborna, 
sysselsättningen bland arbetslösa och ge högre betyg bland skolbarnen.  

Den här utvecklingen gestaltar de problem som ett systemvärldsperspektiv 
på regionalpolitiken kan medföra på lokal nivå. Tjänstemännen i de centrala 
förvaltningarna hade arbetat fram en agenda mot segregation som byggde på 
ett sådant perspektiv. Agendans syfte var att främja den regionala samman
hållningen. Men när dess insatser inte utgick från lokala behov stördes den 
lokala integrationsprocessen som tjänstemännen arbetade med i Alby.  

Tjänstemännen har arbetat med en regionalpolitik där Botkyrkas behov 
underordnas Stockholms. Delvis som resultat av den regionala politikens 
inriktning var brukarinflytande fortfarande ingen verklighet under våren 2001. 
Det lokala utvecklingsavtalet mellan regeringen och kommunen skulle också 
revideras vid slutet av året. Tanken bakom revideringen var förmodligen att 
korrigera de odemokratiska inslag som kännetecknade avtalets tillblivelse från 
början. Politikerna utlovade brukarinflytande då, men i praktiken fanns inget 
inflytande från vare sig invånarna eller de lokala tjänstemännen som arbetade 
närmare livsvärlden. Inför revideringen skulle tjänstemännen ge underlag som 
skulle visa huruvida invånarna verkligen hade inflytande över åtgärdsplanen. 
Det var ett sätt att bistå politikerna att bedöma lämpligheten att fortsätta på 
den inslagna vägen som det lokala utvecklingsavtalet hade föreslagit. Det var 
med dessa utgångspunkter som tjänstemännen skulle fortsätta sitt arbete för att 
driva en lokal utveckling med invånarnas delaktighet.  

Subjektcentrism 

Storstadssatsningen hade som syfte att öka integrationen i Alby genom 
medborgarnas delaktighet. Meningen var att insatserna skulle leda både till 
högt valdeltagande och till en jämställd kommunfullmäktigeförsamling med 
rättvis geografisk representation från norra Botkyrka. Samtidigt hade tjänste
männen arbetat för att bygga nätverk, vilket också var ett av uppdragen de fick 
från politikerna. Ett mål till var att införliva dessa nätverk i den lokala 
organisationen, genom att exempelvis integrera Cirkus cirkörs verksamhet 
med kultur och utbildningsförvaltningens reguljära verksamheter. Strävan att 
lyckas med alla dessa mål bäddade för situationer där tjänstemännens agerade 
utifrån ett subjekt–objekt-relation. En viktig hållpunkt för att genomskåda 
handlingsinriktningen var hur tjänstemännen förhöll sig till invånarna när de 
skulle bestämma metod för att möta dem. Till en början diskuterade tjänste
männen två olika förhållningssätt kring målet att införa brukarinflytande i alla 
verksamheter. Ett byggde på ett intersubjektivt förhållande, ett annat byggde 
på ett subjektcentrerat – eller subjekt–objekt – förhållande. Medan den ena var 
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mer lämpliga för samtal och dialog var den andra var mer lämplig för att 
instrumentalisera eller verkställa beslut. Här, i skärningspunkten mellan dessa 
två förhållningssätt, kan upprinnelsen ha varit till tjänstemännens svårigheter 
att verkligen uppnå den eftersträvade dialogen med invånarna. 

Förhållningssättet som byggde på intersubjektivitet skulle kunna förverk
ligas genom en områdeskonferens i Folkets hus. Jag kan förstå att idén 
möjligtvis förkastades av tidsbrist, eftersom en revidering av åtgärdsplanen var 
nära förestående. Även om det inte gick att genomföra en sådan konferens 
framfördes andra tankar som kan ses som kongruenta med en intersubjektiv 
ansats. Till exempel, att tjänstemännen tänkte fråga de inbjudna om hur 
dialogen mellan kommunen och Albyborna fungerade och kunde förbättras, 
om var och hur eldsjälar och tjänstemän skulle kunna samverka för Albys 
bästa. Även tanken att tillsammans ta fram en femårsplan och några andra 
långsiktiga mål för utvecklingen av Alby skulle kunna betraktas inom samma 
intersubjektiva strävan.  

Det andra förhållningssättet byggde på en subjekt–objekt-relation. Det kom 
till utryck när tjänstemännen bedömde hur man skulle genomföra den aktivitet 
som det blev till slut. Det handlade i för sig inte om man skulle ha ett panel
seminarium eller ej, utan snarare om hur tjänstemännen skulle förhålla sig till 
inbjudna projektledare och eldsjälar. De inbjudna var personer som tjänste
männen kände som öppna för en utveckling och som var personer som de ville 
tro på. Tjänstemännen bestämde sedan tre huvudsyften med seminariet: två 
som skulle kunna ses som utryck för ett intersubjektivt synsätt och ett för ett 
subjekt–objekt-synsätt. De två första var å ena sidan att börja öppna nya 
kanaler för att ta del av eldsjälarnas (boendes) tankar i tjänstemännens arbete. 
Jag har redan noterat att aktiviteten kunde ses som en strävan att göra 
förvaltningarna mer känsliga för eldsjälarnas (invånarnas) livsvärldar. Det 
andra syftet var att bearbeta konflikter mellan några av eldsjälarna och projekt
ledare som var involverade i satsningen. Här var syftet att skapa ett mer 
harmoniskt klimat kring den lokala utvecklingen. Just detta syfte kan ses som 
utryck för en strävan efter att skapa gemenskap och främja integration inom 
gruppen. 

Det fanns ett tredje syfte som kan ses som ett tydligt utryck för ett subjekt– 
objekt-synsätt. Det handlade om att styra aktiviteten till bildandet av ett före
ningsråd eller liknande nätverk som kunde företräda medborgarna i Alby
dialogen. Det var ett mål som de hade fått från kommunpolitiker som ville 
driva den lokala utvecklingen genom växande nätverk. Lokalt utgick tjänste
männen från att vilja bearbeta konflikter mellan olika eldsjälar. De insåg 
nödvändigheten att hinna i kapp med målet att driva utvecklingen genom 
växande nätverk och att seminariet skulle kunna användas i den riktningen. 
Samtidigt byggde deras handlande på ett subjektcentrerat angreppsätt där de 
såg sig själva som aktiva subjekt och eldsjälarna och befolkningen som ett 
betydligt mer passivt objekt.  
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Just tjänstemännens syn på objektivitet – det vill säga, att se sig själva som 
subjekt i förhållande till invånarna som objekt – spelade en avgörande roll i 
frågan hur man skulle involvera lokalbefolkningen inom Storstadssatsningen. 
Den här synen på objektivitet var avgörande för att bestämma väg för att 
komma åt de olika kunskaper som skulle spira ur mötena och ur den dialog 
som man tänkte skulle uppstå mellan tjänstemän och invånarna. Förhållandet 
mellan subjekt och objekt vilade på att tjänstemännen aktivt skulle utvinna 
invånarnas kunskaper för att möjligtvis revidera åtgärdsplanen. Men ett 
problem som följer med angreppssättet var att invånarna betraktades som passiva 
informanter vars kunskaper väntade på att bli framvaskade av tjänstemännen. 

Tjänstemännen använde ett subjektcentrerat angreppssätt för att ta fram 
kunskaper som skulle förankras i vidare sammanhang. Detta bildade ramen för 
rollen som förankrare i relation till politiker och invånare. Utöver rollen som 
förankrare diskuterade tjänstemännen flera andra roller som de hade för att 
möta såväl politiker som invånarna. En av dessa var att framhålla 
tjänstemännens expertroll. Utifrån rollerna hade tjänstemännen som mål att 
agera länk för att belysa deras möjligheter att bearbeta invånarnas potentiella 
förslag inom systemet. Samtidigt diskuterade tjänstemännen att det var viktigt 
att synliggöra att de rörde sig inom ett hierarkiskt system. Tjänstemännen ville 
i och med det skapa förståelse hos eldsjälarna för sin egen utsatta situation. 
Tjänstemännens olika roller som förankrare, som expert, som länk/filtrerare, 
och som klämda och utsatta skulle synliggöras för eldsjälarna och på så sätt 
bädda för en öppen, ärlig och rak dialog mellan parterna. Ett problem var att 
det var hos eldsjälarna som förväntningarna om empati skulle ligga, vilket kan 
uppfattas som motsägelsefullt. De gick mot strävan att ta del av de boendes 
uppfattningar, vilket tjänstemännen bemödade sig om till vis del. En 
problematisk konsekvens av detta subjektcentrerade angreppsätt var att 
tjänstemännen inte problematiserade hur de skulle ta till sig medborgarnas 
egen utsatthet. Invånarnas motsvarande roller som experter om sin hembygd, 
som utsatta och klämda mellan olika makthavare och berövade sin talan 
diskuterades inte i samma utsträckning under mötena. 

Den här subjektcentrerade angreppssättet återspeglas även i hur människor 
ser Alby från utsidan. I det här fallet kan man prata om en svensk etno
centrism, det vill säga att se ett objekt utifrån. Den synen har visats när tjänste
män från kommunen och bostadsföretaget ville arbeta för att lyfta Alby i 
omvärldens och i systemvärldens ögon. De har velat bemöta ett dåligt rykte 
med ett positivt och konstruktivt perspektiv, dock även det från systemvärldens 
utifrånperspektiv.  

Ett problem med den svenska etnocentrismen är att synen kräver andra 
människor – från förvaltningar, universitet, näringsliv, pressen, nycirkus
satsningen etc. – som skulle kunna lyfta Alby. Det var aktörer som i egenskap 
av aktiva subjekt skulle göra positiva och goda saker för befolkningen i 
hyreshusen i Alby. 
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Det stora problemet med angreppssättet är dess starka inslag av intern 
kolonialism eftersom invånarna förblir objekt för förvaltningarnas projekt, 
ambitioner och sympatier. Vid sidan av insatsernas regionala inriktning 
medförde det här angreppssättet även andra dimensioner som grundlade förut
sättningar för strukturdiskriminering. Med insatserna förstärkte regeringen och 
kommunen ”svenskarnas” oumbärlighet genom att bereda plats för en 
upplevelsesatsning där svenska organisationer som Cirkus cirkör favoriserades 
medan den lokala mångfalden uteslöts från att bestämma de lokala insatsernas 
inriktning.   

I de olika kapitlen har jag sedan visat hur tjänstemännen tillämpade denna 
subjektcentrism när de bestämde alla villkor för interaktion med utvalda 
eldsjälar från Alby. Tjänstemännens planeringsarbete både på regional och 
lokal nivå byggde därmed på ett förhållande där de handlade som ett aktivt 
(svenskt) subjekt gentemot den passiva kulturella mångfalden i Alby, som 
förblev ett passiv objekt i den lokala utvecklingen.  

Kunskap om platsen 

Dialoggruppens ansvarsområde handlade om kunskap, delaktighet och 
inflytande för makt och ansvar. Synen på kunskap var grundläggande och hade 
både en teknisk och en teoretisk sida. Beträffande den tekniska, tjänstemännen 
såg sig själva som bärare av expertkunskaper och exemplifierade hur dessa 
tillämpades i praktiska situationer. Tjänstemännen diskuterade exempelvis hur 
att ”klämma fram” mål och resultat och berättade om sammanhang där de 
uppnådde målen och resultaten genom så kallade ”nyckeltal” som de också 
kallar för tjänstemannakonstruktioner. De resonerade för egen del då att det 
var godtyckliga kalkyler som inte återspeglade verkligheten. När det gäller 
tjänstemännens teoretiska kunskaper om platsen vilade dessa på en 
forskningsdiskurs som genomsyrade utvärderingen av Storstadssatsningen. Jag 
utvecklar tankegångarna kring båda dessa kunskapssyner mer utförligt 
härnedan. 

Expertkunskaper  

Tjänstemännens subjektcentrism kan ha gett upphov till en förskjutning, från 
det intersubjektiva angreppssättet som dialogen med invånare kräver till ett 
subjektcentrerat angreppsätt. Förskjutningen utkristalliserar sig, som jag 
förstår det, som huvuddragen i den dialektik som inramar kraftspelet mellan 
planering och demokrati. Kraftspelet hade sin upprinnelse i de olika roller som 
tjänstemännen ställs inför för att driva förvaltningarnas samverkansmål.  

Tjänstemännen fick till att börja med uppdraget att uppnå kunskap, makt 
och inflytande för makt och ansvar. Det var ett uppdrag som de själva hade 
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tagit fram som mål. De vägleddes av devisen att allt som görs för att utveckla 
Alby ska förankras hos invånarna på ett demokratiskt sätt. För att verkställa 
målen använde de sig av sina expertkunskaper. I rollen som expert tar 
tjänstemännen till sitt instrumentella angreppssätt för att skapa processer och 
framställa nya fakta ur vilka folkvalda ska fatta beslut. 

Expertrollen gör tjänstemännen till en länk mellan livsvärldar och politiker. 
Såsom en länk, och med kravet på samverkan kors och tvärs, blir tjänste
männen tvingade till att föra dialog med lokala eldsjälar. Det är inte säkert att 
tjänstemännen förankrar politikernas föreställningar i dessa dialoger. Politi
kerna uppmanas att inte detaljstyra verksamheterna, vilket ger större frihet åt 
tjänstemännen att verkställa besluten utifrån de specifika förutsättningar som 
råder på varje verksamhet och på varje plats. Den här friheten kan leda till att 
det kan uppstå ett gap mellan intentioner och realisationer, eller mellan de 
politiska målen och hur dessa blir verkställda. Tjänstemännen arbetar med att 
förankra målen och ta fram kunskap som de kan använda som underlag till 
kommande beslut. De folkvalda tar beslut mot den diskriminerande 
segregationen och för att integrera det mångkulturella samhället. De förväntar 
sig att besluten ska verkställas på ett intersubjektivt sätt. Tjänstemännen å 
andra sidan tar hand om verkställande av besluten, vilket de gör med ett 
subjektcentrerat angreppssätt. Vi möter här två sorters angreppssätt som står 
mot varandra och som förmodligen skapar, om inte en maktkonflikt, så 
åtminstone en förskjutning med avseende på sättet att besluta och verkställa 
olika sociala insatser. Förskjutningen från det kommunikativa till det 
verkställande instrumentella angreppssättet går ut på att tjänstemännen förser 
politikerna med fakta eller expertkunskap. Dessa expertkunskaper bildar alltså 
underlag för politikernas beslut. Det bör dock noteras att de 
underrepresenterade grupper som besluten åsyftar inte finns representerade 
bland de beslutsfattande församlingarna. Det innebär att politiker bara har 
tjänstemännens expertkunskaper att utgå ifrån. 

När den politiska processen avklarats är det dags för tjänstemännen att 
verkställa beslut utan att ett kommunikativt angreppssätt tar överhand i deras 
verksamhet gentemot invånarna. Att belysa denna förskjutning från det 
kommunikativa till det verkställande kan tydliggöra hur de ambitiösa 
integrationsmålen inte uppnås trots viljan och trots de stora ekonomiska och 
humana insatser som disponeras för ändamålet. 

I en handlingsinriktad verksamhet, som planering innebär, är tillgång till 
erfarenhet avgörande. Politiker bygger upp folkrörelser för att besluta om 
framtiden. Tjänstemännen tvingas, faktiskt på uppdrag av politiker, att på 
motsvarande sätt också bygga nätverk med föreningar och projekt för att driva 
den lokala utvecklingen med hjälp av växande nätverk. I det här samman
hanget är tjänstemännen tvungna att, som nämnts, upprätthålla olika roller 
gentemot invånare och politiker. Frågan är om tjänstemännen tvingas att 
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konkurrera med folkvalda om medborgarnas uppmärksamhet och stöd och om 
båda agerar utifrån samma angreppssätt.  

Ett sätt att kasta bättre ljus över denna aspekt är att uppmärksamma 
Albydialogens övergång från fysiska till sociala insatser. Mot bakgrund av den 
fysiska gruppens arbete med fysiska insatser kan det vara intressant att lägga 
märke till det angreppssätt som kännetecknar teknisk-administrativa verksam
heter. I Albys sammanhang verkade det finnas en rak linje som lite hårdraget 
går mellan tjänstemännens arbete med förnyelseåtgärder och deras sätt att 
tillämpa förvaltningscentrerad expertis för att skapa Albydialogen som en 
metod för att förbättra bostadsbeståndet. Det kan ha uppstått en förskjutning 
där tjänstemännen tog till subjektcentrering – istället för intersubjektivitet –när 
de ville föra dialog med invånare. Tjänstemännen agerade utifrån ett 
intersubjektivt angreppssätt när de träffades i arbetsgrupperna. Men behöll 
som kollektiv ett subjektcentrerat angreppssätt när de höll på att verkställa 
beslut, eller förankra insatser hos invånare. 

Den här förskjutningen kan hjälpa oss att bättre förstå hur betydelse
förskjutningen mellan förankring och dialog har uppstått. Genom tjänste
männens subjektcentrerade angreppssätt har Albydialogen inte utvecklats till 
ett intersubjektivt och kommunikativt koncept utan till en teknik eller metod 
för att förankra de beslut som tjänstemännens har fått i uppdrag från politiker. 

Expertkunskaperna vilade också på en idealiserad och positivistisk verklig
hetssyn som visade sig på två sätt. Det ena var regionpolitikens handlingsplan 
– det vill säga Storstadssatsningen – som försummade de verklighetsupp
fattningar som lokala tjänstemännen hade lyft fram när de hade bra kontakt 
med livsvärldarna. Handlingsplanen byggde på en cirkussatsning som istället 
utgjorde ett nytt sammanhang som tvingades på redan komplexa problem. Den 
regionala politiken med sitt systemvärldsperspektiv kom då till en vändpunkt 
där den inte längre verkade eftersom den inte byggde på Albys problem och 
sammanhang. När den tillämpades lokalt kunde den inte förändra bilden kring 
platsens verkliga problem. Under hela perioden har varken regeringen, 
föreningen Cirkör eller kommunen tagit initiativet att visa hur etableringen av 
denna regionala satsning berörde invånarnas problem med boendesegregation, 
social fragmentering, hög arbetslöshet, låga skolbetyg, lågt valdeltagande med 
flera. Den regionala politikens idealiserade verklighetssyn reducerade på så 
sätt invånarnas förutsättningar till delaktighet i planeringsprocessen. 

Det andra sättet visade sig exempelvis när tjänstemännen försökte revidera 
åtgärdsplanen. Åtgärdsplanen byggde på en subjektcentrism som placerade 
tjänstemännens mål i centrum. Tjänstemännen hade svårt att se vad som ur 
eldsjälarnas situerade kunskaper kunde uppfattas som en verklighet närmare 
invånarnas livsvärldar i Alby. De tillämpade en metod för att ta fram framtids
scenarier som inte prioriterade att medvetandegöra eldsjälarnas kontakt med 
livsvärldarnas verklighet. Genom metoden kom tjänstemännen i kontakt med 
eldsjälarnas uppslag om både nulägesbeskrivningar och vad som borde göras, 
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vilka paradoxalt nog var ganska kongruenta med storstadspolitikens över
gripande mål – se diagram 11.1. Det handlade i stora drag om aktiviteter för 
att främja integration mellan medborgarna, att uppmärksamma olikheter 
baserad på kön, ålder, kultur och fritidsintresse, inkomster och boplats, att 
bana vägen för boendeorganisationerna i Albydialogen, etcetera. Metoden för 
framtidsscenarier sorterade som inte trolig och inte önskvärd de kritiska 
verklighetsuppfattningar som eldsjälarna försökte synliggöra. Metoden värde
rade som önskvärda men inte troliga de olika framtidsscenarierna om Albys 
integration från ett livsvärldsperspektiv. Båda dessa värderades med ”negativa” 
förtecken till förmån för de ”positivare” framtidscenarier som tjänstemännen 
själva arbetade med. Genom att aktivt sortera bort de ”negativa” scenarierna 
till fördel för de ”positiva” agerade tjänstemännen utifrån en positivistisk och 
idealiserad metod, som saknade kontakt med livsvärldarnas verklighet.  

+ önskvärd 
Eldsjälarnas önskemål

 till Albys integration i regionen 
Sysselsättning, brukarinflytande, delaktighet  

Tjänstemännens igångsatta åtgärder 
Bättre rykte, bättre förvaltning, 
skola mitt i byn, Cirkussatsning 

+ trolig 

- inte trolig 
Eldsjälarnas nulägesbeskrivningar 

Integration och gemenskap mot social 
fragmentering och revirtänkande,  
mångfald i vård, skola och omsorg, 

värna om allmännyttan 

- inte önskvärd 

Diagram 11.1. Fördelning av framtidsscenarier från eldsjälar och tjänstemän under eldsjäls
seminariets framtidsverkstad. Eldsjälarnas nulägesbeskrivningar och önskemål värderades i 
de ”negativa” fälten inte trolig och önskvärd, och inte trolig och inte önskvärd. 
Tjänstemännens framtidsscenarier värderades i det positiva fältet trolig och önskvärd. 

Planeringens verklighetssyn under perioden med aktiviteten byggde på 
expertkunskaper som uteslutande utgick från ett systemvärldsperspektiv. 
Expertkunskaperna var i sin tur präglade av en subjektcentrerad syn som 
uppfattade systemvärldens kunskaper som universellt gällande oavsett de 
specifika sammanhang som rådde i Albys livsvärldar då. Den här synen ledde 
oundvikligen till att förbise verkligheten så som den var på plats. 
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Teoretiska kunskaper 

Tjänstemännen insåg att dialogen inte fungerade under perioden (2001) och 
försökte förklara hur viktigt detta var ur två teoretiska synsätt. Det ena byggde 
på praktiska kunskaper från arbetet med platsens utveckling. Det andra byggde 
på ett teoretiskt angreppssätt som vilade på kunskaper om hur delaktigheten 
kanske inträffar på andra platser. Det teoretiska angreppssättet utgick från en 
forskningsdiskurs – eller epistemologi – om att medborgarna inte kommer till 
tjänstemännens möten därför att de kanske var nöjda med det som skedde i 
Alby. De likställde förutsättningar för delaktighet i Alby med vad tjänstemän 
och forskare föreställer sig vara saken i Djursholm, Södermalm, Bromma eller 
Sundbyberg. Den här synen verkade ha fått överhand och härstammar från den 
utvärderingsforskning som har förts på lokal och regional nivå i början av 
2000-talet. 

Forskningsdiskursen har genomsyrat den nationella utvärderingen. Den har 
gjort gällande att den pressade etableringen av Storstadssatsningen var ett 
hinder för deltagande i segregerade miljöer eftersom de lokala utvecklings
avtalen blev en tjänstemannaprodukt.241 Forskarna använder denna uppfattning 
för att förklara att invånarnas ringa medverkan berodde på att delaktighet var 
en generell brist i hela samhället. De förklarar att det saknas en tradition av 
underifrånperspektiv hos tjänstemännen i Sverige. Med stöd i dessa uppfatt
ningar fastställde forskarna att visionen om högt deltagande i segregerade 
miljöer inte är nåbar. 

Utvärderingsforskarna utgår från ett systemvärldsperspektiv som anser att 
erfarenheter från forskning om interventioner som utgår från bostadsområden 
visar att dessa är för små enheter för att på allvar påverka segregationen. 
Forskarna påstår att interventionerna inte tar hänsyn till och fokuserar på 
problematikens strukturella dimension. Utifrån detta teoretiska angreppssätt 
argumenterar utvärderingsforskarna för att det finns orealistiska förväntningar 
från centralt håll om att på lokal nivå finna lösningar på stora strukturella 
problem.242 Mot bakgrund av liknande slutsatser har en betydande majoritet av 
forskarsamhället i nordiska länder varit skeptiska, även kritiska till insatser i 
invandrartäta områden.243 De flesta forskare anser att Storstadspolitikens lokala 
insatser saknar förslag till hur man mer direkt ska motverka segregations
processer som styrs av strukturella orsaker. 

Forskardiskursen gör också gällande att eftersom segregationen är ett 
strukturellt problem är det inte de boendes ansvar att bryta segregationen.244 

Den här föreställningen används oftast som förevändning för att motivera 
systemvärldens överhand för hur man kan lösa segregationen och ”främja” en 
hållbar utveckling. Med dessa insatser är det inte meningen att det civila 

241 Integrationsverket 2002: 117. 
242 jfr Lahti-Edmark 2002: 84 i Integrationsverket 2002: 87. 
243 Lahti-Edmark 2002. 
244 Integrationsverket 2002: 141. 
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samhället ska bli delaktigt och bestämma över hur invånarna ska integreras till 
varandra. Snarare befästs en subjektcentrism som förordar att integrationen 
och segregationen är problem som bara systemvärlden ska ta hand om. En av 
de allvarligaste konsekvenserna med denna diskurs är att utvärderingsforskare 
undviker att kritiskt analysera vad och hur lokala tjänstemän själva gör för att 
bryta de strukturella problem som åsyftas. 

När det gällde hur denna diskurs förankras i Alby har en del stadsforskare 
hävdat att statsmakterna och allmänheten förväntar sig mera av dessa samhäl
len som Storstadssatsningens patienter än av de (normala) områden där 
forskare, utvärderare samt tjänstemän bor till vardags. Man anser att förvänt
ningarna om medborgarnas delaktighet i platser som Alby är överdrivna. Även 
den synen bygger på regionala perspektiv. För att trovärdiggöra dess giltighet 
utgår forskarna från det egna bostadsområdet som utgångspunkt för att forska i 
platser som Alby, för att föra diskussionen om delaktighetens dimensioner och 
förväntningar samt för att jämföra den egna boplatsen med kvaliteter som 
finns hos Storstadssatsningens målområden. Ett problem är att det egna 
bostadsområdet sällan är utförligt utforskad som ett vetenskapligt objekt, utan 
idealiseras utifrån forskarens förutfattade upplevelse av den. Från ett sådant 
perspektiv som idealiserar både det egna och den utforskade platsen, kan man 
genomskåda ett teoretiskt angreppssätt som kanske underskattar värdet av 
solida kunskaper om boplatsen från ett livsvärldsperspektiv som referens i 
integrations- och segregationsdebatten. 

Strategiskt handlande 

Jag visade hur tjänstemän och eldsjälar fick skilda förutsättningar för att driva 
fram sina argument när de träffades. När det gäller hur tjänstemännen bedömer 
att involvera invånarna i processen var giltighetskraven eller urvalen av 
personer och villkor för dialogen viktiga. Jag tror att det väsentliga inte var att 
tjänstemännen valde de inbjudna och de frågeställningar som skulle avhandlas. 
Ännu mer centralt var hur de gjorde dessa val. Eldsjälarna fick inte samma 
möjlighet att träffas och förbereda mötet, vilket inte är ovanligt i dessa 
sammanhang. Jag har exemplifierat hur eldsjälarnas spontana förslag inte 
behandlades utifrån det bästa argumentet utan utifrån huruvida dessa passade 
in i tjänstemännens förankringsmål. Mot bakgrund av tjänstemännens plane-
ring av seminariet övergick det som skulle bli en dialog i en mycket utstuderad 
och noggrant planerat förankringsprocedur med starka inslag av strategiskt 
handlande och subjektcentrering.  

När strategiskt handlande och ett subjektcentrerat angreppssätt väl 
bestämde över handlingarnas kvalitéer och ersatte det intersubjektiva an
greppssättet blev det svårt att hejda den kaskad av betydelseförskjutningar som 
blev följden. Genom dessa betydelseförskjutningar drev tjänstemännen en 
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planering som filtrerade bort de frågor om integration, jämställdhet, jämlikhet 
och hållbar utveckling som gav upphov till insatserna. Tjänstemännens försök 
att driva den lokala utvecklingen med de förutsättningar som de hade till hands 
ledde till att skapa procedurer som kan ha blivit kontraproduktiva för den 
lokala integrationen, för platsens utveckling och för framväxten av ett starkt 
civilt samhälle. 

En intressant aspekt är hur kraftspelet mellan planering och demokrati 
utvecklas utifrån systemvärldens perspektiv. Tjänstemännen resonerade hur de 
skulle kunna införliva det byggda nätverket av eldsjälar inom förvaltningen, 
vilket var ganska logiskt eftersom Storstadssatsningens mål var att införliva de 
startade insatserna i de reguljära verksamheterna. Detta kunde ha bidragit till 
att tillspetsa det annars normala strategiska handlandet som präglar en verk
ställande verksamhet som planering. Tjänstemännen konstaterade att deras 
arbete med insatserna hade lett till att systemvärlden blev större utan att de 
kom närmare medborgarnas livsvärldar. Det är så hela satsningen är upplagd 
från början. Jag lyfter fram tjänstemännens konstaterande som en viktig aspekt 
för att förstå hur systemvärlden växer på bekostnad av invånarnas mindre 
inflytande i den lokala politiken. 

Mot bakgrund av de ovannämnda förskjutningarna verkar mindre para
doxalt hur satsningen kanske höll på att försvaga den demokrati som den säger 
sig stödja och främja. Flera av målen handlade om att öka valdeltagandet i 
valet året därpå. Med facit i handen kan man konstatera att valdeltagandet 
sjönk ytterligare, istället för att öka med de tio procentenheter som var målet 
med satsningen. Man kan undra vilken roll som politiker spelar och om 
utvecklingen verkligen är önskvärd. 

Invånarna i allmänhet kom inte till tals under hela perioden vilket kan visa 
på en ny aspekt av strukturell diskriminering. Det kan finnas olika synpunkter 
kring hur avsiktigt det var att invånarna inte kom till tals. Men här är 
uppenbarligen inte fråga om etnicitet, klass eller kön. Det handlar snarare om 
att det som upplevs som värdefullt utifrån förvärvade praktiska kunskaper om 
att bo på en specifik plats inte släpps fram. Det är inte personerna som sorteras 
bort, utan deras livsvärldsperspektiv, situerade kunskaper och praktiska 
handlingssätt. Eftersom både forskning och förvaltning har ungefär samma 
subjektcentrerade handlingsinriktning är frågan betydligt mer komplex. Mot 
bakgrund av att medborgarna inte får plats i delaktighetsproceduren är det 
viktigt att medvetandegöra hur medborgarna hindrats från att medverka i de 
lokala insatser för vilka kommunpolitiker och storstadsdelegationen bestämde 
ramarna. Som jag ser det är den här utvecklingen ett logiskt resultat av 
systemvärldsperspektivets subjektcentrerade angreppsätt gentemot invånarna.  

Förankring innebar sammanfattningsvis att den lokala utvecklingens 
regionala handlingsinriktning byggde på subjekt–objekt-förhållanden och på 
en idealiserad kunskap om platsernas verklighet. Dessa aspekter skapade ett 
sammanhang som tvingade tjänstemännen att verkställa beslut och förankra 
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åtgärder ur ett subjektcentrerat angreppssätt, vilket ledde till strategiskt 
handlande. Inom ramen för det här strategiska handlandet byggde tjänste
männen regionala och lokala nätverk som införlivades i den reguljära 
verksamheten. Den här utvecklingen ledde oundvikligen till att systemvärlden 
växte på bekostnad av en urholkning av det demokratiska livet på lokal nivå.  

Enlig min mening kan utvecklingen knappast bli på ett annat sätt eftersom 
tjänstemännen arbetar på uppdrag av politiker. De bygger nätverk och tar fram 
underlag till den lokala utvecklingen som kan ha varit gångbart för att bygga 
och förvalta hus. Tjänstemännen arbetar med de bästa intentioner men jag har 
svårt att se hur resultaten kan befrias från dess inslag av socialingenjörskonst 
så länge de arbetar med verkställande av politiska beslut. 

En återvändsgränd gentemot invandring 

Förankringen har lett till en återvändsgränd när det gäller samhällets vägar 
mot fördjupad demokrati och ökad integration. När tjänstemännen började sitt 
arbete utgick de från ett läge som de fick i uppdrag att förändra till det bättre. 
Vi har gått igenom hur vertikal förankring har ersatt horisontell dialog och hur 
den försvårat den demokratiska utvecklingen och integrationen från ett livs
världsperspektiv. Efter insatserna reser sig stora frågetecken kring vart vi är på 
väg med demokratin samt om integration verkligen är möjlig med den här 
typen av subjektcentrerat angreppsätt. Frågetecknen kan ha påverkat samhäl
lets uppfattning om invandring. 

Den här återvändsgränden kan fångas längs minst två spår som berör 
tjänstemännens och (utvärderings-)forskningens handlingsinriktningar. När det 
gäller tjänstemännens handlingar, är det inte invånarna som bestämmer 
innehållet i den lokala utvecklingen utan det är tjänstemännen i systemvärlden. 
Genom Storstadspolitiken och diverse propositioner har statsmakterna velat 
fördjupa demokratin genom att uppmuntra till en större medborgardelaktighet 
på lokal nivå. Det skulle kunna innebära en nyansering av den lokala 
demokratin genom hitintills marginaliserade gruppers medverkan, i synnerhet 
invandrade i mångkulturella platser. Strävan efter djupare medborgar
delaktighet har uppmuntrat tjänstemännen att försöka införa brukarinflytande i 
alla förvaltningsverksamheter. Också det är en mycket intressant utveckling. 
De här idéerna omintetgjordes från början med storstadsdelegationens 
regionala inriktning på det lokala utvecklingsavtalet. Redan där började den 
lokala utvecklingen bära på en tung last som blev kontraproduktiv för brukar
inflytandet. De lokala tjänstemännen tvingades nämligen till två saker. Först, 
att förankra en cirkussatsning som få tjänstemän eller invånare var involverade 
i från början, sedan att hålla ställningar för att inte försämra ett redan svårt 
läge med stor social fragmentering, lågt valdeltagande, hög ungdoms

203 



kriminalitet, låga skolbetyg, låg sysselsättning etc. De lokala tjänstemännens 
arbete var uttryck för en makalös balansgång värd stort beröm. 

Tjänstemännen försökte arbeta i en demokratisk riktning. Men de hade svårt 
att på egen hand bryta sig loss från regionalpolitikens överhand. Den drev 
tjänstemännen att ta till ett subjektcentrerat angreppsätt för att bygga upp 
lokalt medborgarinflytande med olika nätverk. Som en konsekvens har den 
lokala utvecklingen undan för undan börjat styras av nätverk både lokalt och 
regionalt, något som väl stämmer med tjänstemännens samverkansmål på båda 
nivåer men som inte utgår från den sociala mångfalden på en plats som Alby. 

Kan dessa nätverk bli självständiga från tjänstemännens arbete? Under 
perioden sjösatte tjänstemännen ett nytt sätt att knyta föreningsbidrag till deras 
insatser. Frågan är om dessa nya bestämmelser verkligen främjar en sund 
demokratisk utveckling. En annan aspekt på det är att det är mycket svårt att få 
insyn i huruvida de organisationer som ingår i tjänstemännens nätverk 
verkligen agerar för en demokratisk utveckling. Det är därför svårt att förutse 
vart den demokratiska utvecklingen leder med de nätverk som tjänstemännen 
skapar. I förlängningen finns en stor risk att denna nätverkstyrning under
gräver en demokratisk samhällsutveckling både lokalt och regionalt. Den här 
utvecklingen utgör ett stort demokratiskt problem för den lokala integrationens 
uppmaningar, för platsens sammanhållning och för framväxten av ett starkt 
civilt samhälle på lokal och regional nivå.  

Det är viktigt att uppmärksamma de politiska dimensionerna av regional
politikens inriktning när den appliceras lokalt. Mitt huvudsyfte var att disku
tera vad planeringen gör för demokratin genom att se hur tjänstemännen 
praktiserar förankring och dialog i Alby. Jag har visat att med utgångspunkt 
från tjänstemännens begränsade handlingsutrymme leder deras arbete ound
vikligen till en återvändsgränd där systemvärlden växer på bekostnad av 
invånarnas minskade inflytande över den lokala utvecklingen. Förankrings
perspektivet är inte gångbart för att leda oss till ett mer demokratiskt samhälle. 
Perspektivet kan snarare ha lett tjänstemännen att arbeta med metoder som, i 
och med sina inslag av positivism och subjektcentrism, inte främjade den 
intersubjektiva kommunikationen som krävdes för ändamålet. Resultaten blev 
att det demokratiska livet försvagades, att integrationen försvårades samt att 
målgrupperna förblev dels dolda, dels utsatta. 

När det gäller (utvärderings-)forskningen å andra sidan så agerade den 
utifrån uppfattningen att det finns orealistiska förväntningar från centralt håll 
om att på lokal nivå finna lösningar på stora strukturella problem.245 

Utvärderingsforskningens inställning till betydelsen av lokala insatser för att 
bryta segregationen kan ha påverkat uppfattningen att integration på lokal nivå 
kanske är omöjlig. Ett problem är att den forskningen har ännu inte visat hur 
integrationen verkligen utvecklas på lokal nivå. Den lokala integrationen har 
inte underlättats trots insatserna. Arbetet med Storstadssatsningen har lett till 

245 Jfr Lahti-Edmark 2002: 84 i Integrationsverket 2002: 87. 
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ett nytt läge som medför stora återverkningar på det politiska klimatet kring 
invandring och integration. Jag började inledningskapitlet med att uppmärk
samma att kommuner som involverades i Storstadssatsningen var de första att 
säga ifrån när fler nya invandrade bosatte sig i kommunerna. Både forsk
ningens och förvaltningens världar har drivit sina respektive verksamheter 
med en regionalpolitisk inriktning som visar sig vara verkningslös för platser 
som Alby. Mot bakgrund av den utvecklingen går det att förstå hur Sveriges 
förhållande till invandringen på några få år kom in i en återvändsgränd. Med 
den lokala utvecklingens skörd ser vi att en ny diskurs om integration växer 
fram. En lokal integration som målas upp som en orealistisk förväntning från 
centralt håll därför att man på lokal nivå inte lyckas finna lösningar på stora 
strukturella problem som segregation.246 Att medvetandegöra subjektcentre
ring, strategiskt handlande, situerad kunskap och invånarnas praktiska hand
lingssätt visar enlig min mening att lokala möten och lokala perspektiv 
erbjuder insikter som kan leda till lösningar kring de stora strukturella problem 
som berör människor integration till vardags på lokal nivå – se nedan. 

En alternativ platspolitik är möjlig och nödvändig 

För att förstå händelseutvecklingen kring tjänstemännens olika möten har jag 
använt mig av en kombination av handlingsteoretiska ansatser. Syftet med en 
kombinerad ansats var att synliggöra kvaliteter kring hur tjänstemännen 
strävade efter integration, hur de bearbetade konflikter och hur de drev dialog 
med invånare under den planerade aktiviteten. Aktiviteten ledde till att 
tjänstemännen byggde upp ett nätverk för att driva den lokala utvecklingen i 
Alby. Kvantitativt sett blev det flera involverade i den lokala utvecklingen 
som förvaltningen bedrev jämför med tidigare perioder. Men kvalitativt sett 
var tjänstemännen själva oroade över att dialogen uteblev. Invånarna fick 
aldrig möjlighet att komma till tals om hur utvecklingen skulle iscensättas.  

Att förvaltningarnas inflytande ökar medan invånarna inflytande minskar är 
ett resultat som kan förstås dels mot bakgrund av planeringens ”naturliga 
inslag” av subjektcentrering och strategiskt handlande, dels mot bakgrund av 
regionalpolitikens överhand gentemot lokalpolitiken. Här ställdes ideal och 
praktik eller demokratin i praktiken på sin spets. 

Möjligheten att medvetandegöra det här sammanhanget är avgörande för en 
hållbar utveckling både regionalt och lokalt. Utan att medvetandegöra synen 
på kunskap, subjektivitet, verklighet och handlande kan det vara svårt att driva 
en utveckling som sätter invånarnas kunskaper och handlingssätt i centrum, 
som driver utvecklingen utifrån ett intersubjektivt angreppssätt, och där möten 
drivs med strävan efter kommunikativt handlande för att komma nära den 
verklighet som man gärna vill förändra till det bättre. 

246 Lahti-Edmark 2002: 84 i Integrationsverket 2002: 87. 
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Mötena i Alby passade in i ett mycket större sammanhang som präglade 
den politiska debatten kring alternativa handlingsinriktningar för den lokala 
utvecklingen lokalt och regionalt. I den allmänna politiska debatten började 
tankar ventileras kring en alternativ regionalpolitik just när Storstads
satsningen höll på att avslutas. 

Mot bakgrund av stora förvaltningsproblem som drabbade landstingen i 
storstadsregionerna tillsatte regeringen en Ansvarskommission som i sitt delbe
tänkande kom fram till förslag om att byta landstingen mot en ny regional 
organisation.247 Kommun- och landstingsförbundet har varit inne på samma linje 
och genom olika medlemsdialoger tagit fram förslag om ny förbundsstrategi 
till kommun- och landstingsförbundets kongress.248 Metoden för dialoger bygger 
på liknade typ av framtidsscenarier som jag visade här från Alby. Skalan är en 
aning större liksom trenden, nämligen att förvaltningarnas systemvärld växer 
medan medborgarnas inflytande över den lokala utvecklingen krymper ytterligare. 

Mot de regionala trenderna aktualiseras en ny situation för den kommunala 
förvaltningen och för den kommunala demokratin. Med en förväxt kommun
förvaltning med nya åtaganden är det intressant att uppmärksamma hur med
borgarna fortsättningsvis ska påverka den kommunala planeringen i 
demokratisk riktning.  

Nu har jag kommit till den punkt när det kan vara på sin plats att lyfta fram 
betydelsen av alternativa handlingsöverväganden. För ändamålet vill jag bara 
summera det som eldsjälarna redan har föreslagit till tjänstemännen under 
mötena. Jag är medveten om att eldsjälarnas förslag inte var så genomtänkta, 
utan mest pressade av tjänstemännens strategiska handlande. Men jag tycker 
att eldsjälarnas praktiska handlingssätt trots allt kan antyda vägen till en 
alternativ platspolitik. Samtliga eldsjälar som medverkade i mötena var valda 
av tjänstemännen. Huruvida eldsjälarna diskuterade sina möten med tjänste
männen med övriga invånare i Alby är en uppgift som står utanför avhand
lingens syfte. Jag tror att deras egen representativitet är en fråga som i sig 
kräver en egen studie. 

Eldsjälarna bemötte tjänstemännen med förslag som härstammade från 
deras egna livsvärldar i föreningar och projekt. De föreslog att göra saker från 
Albys perspektiv. Jag vill gärna utgå från en metafor för att tydliggöra hur 
tjänstemännen redan har tillämpat ett liknande alternativ i Alby under åren. 
Det handlar nämligen om att se planeringen i Alby som muralmålningar och 
andra monument som har upprättats med initiativ framväxta ur Albydialogen. 

Målningarna har utförts av två konstnärer som brukar hålla en målarskola 
sponsrad av bostadsföretaget varje sommar. Idén bygger på att bjuda skol
barnen att medverka i målandet. Projektgruppen bestämmer vilken vägg som 
ska målas och håller med resurser. I och med det bestämmer de också en ram 

247 DN-debatt 040628. 

248 Kommunförbundet-landstingsförbundet 2003. Medlemsdialog 2003 Stockholm, 2 december 2003. 
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för denna mural. Vad som sen ska stå i den blir föremål för en överens
kommelse eller konsensus mellan projektledarna och barnen. Till slut är det 
barnen som bestämmer innehållet i väggmålningen. Konstnärerna sätter ramen 
och vägleder barnen under processen.  

Genom den här processen har hundratals barn förevigat sina små och 
mycket betydelsefulla alster i utsmyckningen av Alby. De har både gestaltat 
Albys historia och själva skrivit in sig i Albys historia genom muralerna. 
Samma process har tillämpats för att ta fram Albys gyllene regler, och för att 
färdigställa monumentet Astrolabb. Processen har fungerat som kronan på 
verket på Albydialogens arbete under en tidigare period. Och det har fungerat. 
Många generationer Albybarn och deras anhöriga och närmaste vänner ser 
konstverken som något att vara stolta över. Processen representerar en samling 
för Albys framtid. Under de många år som har gått sedan man började med 
den första muralen 1984 har verken sällan råkat ut för vandalisering, ytter
ligare ett prov på att delaktigheten skapar gemenskap. Det finns säkert flera 
exempel att utgå ifrån på varje plats som ingick i storstadsinsatserna. Jag utgår 
bara från Alby. 

Kan man använda sig av tänkandet bakom muralmålerierna i planeringens 
sammanhang? Det är upp till vars och ens egen fantasi. Naturligtvis kan man 
invända att planeringen är en mycket mer komplex uppgift än att måla en 
mural med barn. Vem kan neka till det? Men planeringen borde kanske inte 
avvika från konceptet. En annan fråga är om tjänstemännen ska fortsätta 
tvingas till att sätta upp ramarna. Svaret borde bli ”Nej”. Här bör ramen sättas 
upp genom en process där lokala fritidspolitiker spelar en mer framträdande 
roll för att invånarna ska bestämma den lokala utvecklingens innehåll som 
passar för just den tiden, just den platsen.  

En god vän till mig berättade om ett turkiskt talesätt som för mig gestaltar 
den bild som har framkommit under de senaste åren med Albydialogen. 
Talesättet säger att man letade längre efter lite ljus i mörkret utan att vara 
medveten om att man hade solen i fickan. Alla nycklar, och all kunskap har 
alltid funnits i Alby i väntan på att medvetandegöras.  

Tjänstemännen fick komma i kontakt med hur eldsjälarna brukar använda 
sina situerade kunskaper i olika sammanhang. Eldsjälarnas kunskaper gav 
uttryck för alternativa utgångspunkter och för önskemål om hur att beakta 
grupper som inte finns representerade i tjänstemännens områdesgrupp för 
Alby. Jag visade en sammanställning av dessa mot bakgrund av diskussionen 
kring en värdegrund för Albys utveckling. Då eftersträvade eldsjälarna 
partialitet istället för universalism, samt ett sammanhangsbestämt istället för 
ett tids- och kontextlöst sätt att driva dialog. 

Genom situerad kunskap visades också att kunskapen finns överallt och 
förmedlas i olika intersubjektiva relationer. Istället för hierarkiska expert
kunskaper som bygger på en subjekt–objekt-relation gav eldsjälar och före
ningsledare utryck för en syn som strävade efter intersubjektiva relationer. Med 
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den här kunskapssynen kan möten föras på verklighetsnära grunder. 
Föreningsledare föreslog gemenskap och inbördes integration som de mest 
angelägna frågorna från deras perspektiv. De gav tydliga exempel på de 
problem som kännetecknar fragmentering i Alby under mötena.  

En alternativ platspolitik bör bygga på intersubjektivitet istället för 
subjektcentrering. Den ska bygga på möten, dialog, kommunikativt handlande, 
situerad kunskap och invånarnas praktiska handlingssätt, fronesis eller gott 
omdöme. Den ska ge utrymme för oliktänkande och kunna bejaka konflikter 
genom möten som bäddar för riktig dialog.  

Tjänstemännen berörde under planeringen av seminariet att mötet med 
eldsjälarna skulle ge underlag för nya handlingsöverväganden. Och så blev 
det. De prov på situerade kunskaper och praktiska handlingssätt som eld
själarna gav uttryck för under mötena var bara små glimtar som visar vad för 
slags kunskap som skulle kunna växa ur en platspolitik byggd på möten och på 
livsvärldsperspektiv. 

Ett livsvärldsperspektiv kan medföra andra fördelar förutom att 
uppmärksamma invånarnas situerade kunskaper. Den kan nämligen även visa 
hur dessa situerade kunskaper praktiseras i trappuppgångar och kvarter. Det 
handlar om en kunskap om hur människor möter varandra och skapar 
gemenskap ur mångfalden till vardags. 

Utan ett livsvärldsperspektiv på platspolitiken – eller lokal utveckling – 
tror jag att alla insatser som lanseras i fortsättningen riskerar att upprepa 
samma resultat, nämligen att systemvärlden bara växer. Systemvärlden kan 
gärna bli större om det exempelvis leder till flera jobb för lokalinvånarna och 
större delaktighet i den lokala demokratin. Men den bör absolut inte få bli 
större och samtidigt inte skapa kontakt med invånarna. Det skulle begränsa 
den offentliga insynen och till och med urholka den demokratiska utveck
lingen. Mot bakgrund av såväl eldsjälarnas egna förslag som den potential som 
mötena kunnat redovisa för att göra förvaltningarna mera känsliga för 
invånarnas verklighet är det ingen utopi att föreslå att en annan platspolitik 
vore möjlig. Mot bakgrund av den demokratiska utveckling som växte fram 
under perioden tror jag även att en ny platspolitik och ett nytt sätt att bygga 
upp den regionala utvecklingen dessutom är nödvändiga.  
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Summary 

Anchorage and Dialogue 
– Tensions between Planning and Local Democracy  

This thesis is a human geography study of how local planners work with local 
development in Alby, a community characterized by segregation. Alby has a 
population of 10 000 people and is located in Botkyrka municipality, with a 
total population of 74 000 inhabitants. In this municipality the population has, 
at one time or another, migrated to the Stockholm area from other parts of 
Sweden, or, as with the case of half of the population, from abroad. A 
substantial majority of these international migrants reside in Alby, Fittja, 
Norsborg and Hallunda in the northern part of the municipality. The 
population’s wide cultural diversity has been a challenge for the municipal 
planners to formulate development agendas.  

The thesis consists of 11 chapters. The first group of chapters are dedicated 
to an introduction, theories and methodology. In the introduction I 
acknowledge that during the last couple of decades many governmental 
initiatives in the countries of the European Union have been aimed towards the 
integration of immigrants to the majority society. Even though a great number 
of professionals and institutions have been dedicated to this topic, the 
marginalization of immigrated remains. During the same time period when 
these initiatives were taken discrimination, intolerance and racism against 
immigrants have grown across the Union. This situation increased the negative 
attitudes towards immigration and pressed political reforms in order to limit 
immigration. How could this development be understood despite concentrated 
institutional efforts? Could professionals’ work become an obstacle when 
striving towards overcoming the low integration of immigrants? Could these 
results have contributed to the general climate in regards to immigration? Can 
the analysis of the planners’ work at local levels supply solutions to such 
structural problems? 

The thesis observes the work that professionals carried out when they 
organized dialogues for advancing the local development in a sustainable way. 
The planners in Alby anticipated a dialogue methodology. It is based in the 
ambition that everything that is done in the context of developing Alby should 
be anchored among the residents in a democratic manner. 

209 



The term anchoring (Swedish förankra) is used very extensively in 
democratic work and in planning where planners procure support from the local 
population in the decision-making process. When we talk about anchoring 
ideas among residents it is the planners who act as subjects. They decide to fix 
their suggestions and propositions upon the residents. As such, the residents 
become the objects of the professionals’ actions. To anchor a proposition is a 
metaphor where there is always an acting subject and a passive receptive 
object. As such, the professionals work with a clear subject–object perspective. 
At the same time they profess to be encouraging dialogue. But dialogue means 
conversation between two or more subjects where different points of views are 
respected and which leads to an extended exchange of opinions. This suggests 
that to anchor and to have dialogue is not the same thing. Anchoring denotes a 
one-way form of communication between subject and object. Dialogue, on the 
other hand, denotes intersubjectivity and interplay between equal parts. I will 
further analyse this double interpretation and how it appears in the planners’ 
work. 

The relation between dialogue and anchorage in Alby exemplifies a tension 
between democracy and planning, or between ideal and practice. The thesis 
analyses the details of these two concepts as they appear in the planners’ local 
work in Alby. Chapter two explores theories and theoretical tools for 
analysing the planners’ work with dialogue and anchorage. To meet with the 
inhabitants in order to drive a sustainable and democratic development has 
been central in contemporary planning theory. In the discussion of the 
methods employed by the professionals to involve the population, I depart 
from a combination of three action theories, one normative and two 
genealogical theories. These theories have been regarded as concurrent, but in 
this thesis they are used as complements to each other. Normative action 
theory relates to what should be done for working out a better planning. The 
normative approach claims universal validity in every space at any time. This 
approach is mainly based in Jürgen Habermas’ theory of communicative 
action and has permeated the so-called communicative planning approach. In 
this thesis this normative approach is used to observe the planners’ efforts in 
two directions. The first one is to achieve the integration goals suggested in 
the planners’ agenda. That tries to identify some strategic actions which the 
planners employ. The other is to observe what local activists suggest, espec
ially for creating a stronger sense of community despite the multicultural 
fragmentation that in some instances hinders integration among the inhabitants 
in Alby. 

The genealogical theories examine what has been done in order to advance 
a better planning. They are based in approaches that make sense of the role 
played by the specificity of time, place and context as well as power relations 
in every action situation. The thesis makes visible two aspects of genealogic 
approaches. Firstly its ability to cope with power relations from an 
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institutional perspective. Here the thesis is inspired by Bent Flyvbjerg’s use of 
Michael Foucault’s works. This approach focuses on the dialectic that assists 
the planners’ relation to each other, other dependencies and the inhabitants in 
general. Secondly it makes visible its appropriateness when analysing 
intersubjective interaction in particular. With the purpose of interpreting this 
interaction the thesis uses an approach inspired by José Luis Ramírez’ studies 
of Aristotelian rhetoric. This approach is used to analyse the dialogues that 
took place between planners and between planners and inhabitants.  

To make use of these action theories in a multicultural community it was 
necessary to strengthen them with approaches from radical feminism and post
colonial theory. Contemporary planning has advocated the inclusion of 
citizens’ own perspectives in describing the complexity of the urban land
scape. Radical feminism, and in particular Donna Haraway, has argued in 
favour of situated knowledge. The thesis explores the way in which situated 
knowledge can be seen as a tool to prevent the positivistic line of approach so 
commonly practised in urban planning. For the analysis of the social context 
and the consequences of the urban policy in a community such as Alby, I draw 
significantly from Gayatri Spivak’s postcolonial approach. The thesis studies 
how urban planning can be seen as being congruent with a process of internal 
colonization. The communities “favoured” by different agendas are seldom 
democratically consulted on the local development to be instituted there. In 
this vein, the question is whether the inhabitants of such a multicultural 
community are really permitted to speak and influence politics, planning 
practice and research on local development. 

Chapter three examines methodology and meeting strategies. Methodo
logically the thesis is based on participatory observations. I was allowed to 
attend the local planners’ regular meetings between January 2001 and March 
2002 [in Alby fifteen in total]. In addition to my observations I also taped the 
group meetings for subsequent transcription and analysis. Among a wide 
variety of aspects brought to the table at these meetings, the professionals 
discussed their role in local development and the preparation of a two-day 
conference, with local Souls or activists from Alby. This conference 
represented an opportunity for the professionals to discuss the weak particip
ation of citizens in the local development. The observations were mainly 
dedicated to an analysis of how the local planners focused on different actions 
in order to plan, implement and follow up the dialogue with local inhabitants. 
This dedication to meetings plays an important role in perceiving how the 
system-world of planners and the life-worlds of the inhabitants meet each 
other. The thesis sought to analyse the way in which the planners’ work could 
be influenced by the inhabitants. In this chapter I expose my own way of 
meeting the planners involved in the investigation. I present the way in which 
I was invited to carry out these observations, and how my own situated 
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knowledge and background had an influence when I met with both colleagues 
and planners. 

The second group of chapters consists of empirical analyses. Chapter four 
gives a background on the general context in which the planners had to act. It 
introduces Alby as a suburb in a modernistic city that was built to satisfy the 
housing shortage that affected cities like Stockholm during the 1960s. This 
background Alby has in common with many other suburbs in Swedish metro
politan areas. This subordination to Stockholm’s necessities is cardinal in 
understanding the socio-economic segregation that is raised in places like 
Alby, a segregation that became multicultural with the arrival of refugees 
during the 1970s. As a consequence of this segregation North Botkyrka and 
Alby have became targets for different initiatives aiming to integrate the 
inhabitants and their milieus to the region’s circuits of attractive housing, work 
and participation in culture and politics. 

The regional context in which this segregation emerged is a precondition 
for all the municipal planners’ community work. The starting point of their 
work in Alby has been characterized by tensions between different admini
strative dependencies involved in the development of the place. On the one 
hand it was the local planners who tried to direct the development with a 
perspective engaging with the life-world of the inhabitants. On the other hand 
the municipal and regional planners’ work was oriented towards goals of 
regional integration and economic growth. The general objectives of the local 
administration were to reduce unemployment, improve the children’s 
education and to show the potential of Botkyrka in the region. The municipal 
politicians defined a local action plan, which emphasised the importance of 
democracy goals and the inhabitants’ influence on local development. The 
goals fixed by the local politicians were twofold: to introduce the users’ 
influence, or brukarinflytande, in all the administrative dependencies during 
the year 2000. And that the inhabitants responded positively to a survey 
question regarding if they could influence local development. The overall goal 
pertaining dialogue and the users’ influence was that the participation in the 
2002 local elections would increase with ten percents compared with the 
elections of 1998. The politicians defined that the methods employed to direct 
this development would be based in "increasing networks". It is to say, in the 
ample participation of social networks of the local sectors and their 
organizations. 

The planners who worked closely with the life-world of the inhabitants 
then, at the beginning of 2000, tried to create councils of organizations. This 
was in order to implement the influence of the users. But for different reasons 
they did not manage to finish this work. A fundamental reason was that during 
the same period the planners at the municipal and regional levels built a 
coalition with organizations that were not situated in Alby. The coalition’s 
objective was to locate an entertainment industry to North Botkyrka. The main 
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idea was to match the youthful suburban culture of the sector with concepts of 
modern circus. As a result of this the goals defined for the local development 
were adjusted to the formation of an entertainment industry, based in a 
network whose actors were located outside Alby. The local necessities were 
made subordinate to regional ones. But this initiative did not have an impact 
on local unemployment or local fragmentation, nor did it improve the 
children’s results in schools or the low participation of the inhabitants in 
deciding the destinies of their community.  

Chapter five observes the way in which professionals began to plan a 
seminar with local activists in order to facilitate the citizens’ participation in 
the agendas. The professionals selected a group of local activists, named fire 
souls –eldsjälar. It is to say, social entrepreneurs working with burning 
enthusiasm for a cause without remuneration. They are the driving forces in 
non-Governmental organizations or in community associations. The criteria 
used for this selection procedure was that the participating souls should be 
perceived as open and reliable with regard to the co-operation as framed by 
the professionals. This practice continued to be central ingredient in the 
planning process.  

Chapter six deals with two important aspects related to the users’ influence. 
The first pertains to how the planners intertwine this aim with local 
governance through the formation of a local network. They discuss how to 
include expectations on the users’ influence in future contracts with local 
associations. It means that local associations seldom assure resources for their 
own objectives if they are not congruent with the planners’ objectives. The 
second aspect is related to how the planners go about deciding on local goals 
and how they present results, pertaining to the action plan for Alby, to the 
politicians. The chapter also exemplifies the way in which the planners set 
about appointing different target percentages related to the local agenda. The 
way in which these percentages become anchored is analysed in relation to 
goals regarding users’ influence.  

Chapter seven looks at how the planners decide upon how to execute the 
seminar aimed at discussing Alby’s future, with the invited activists. The 
professionals considered how the meetings with these activists should be 
executed both during the seminar itself and during the subsequent meetings. 
The chapter offers some examples of strategic actions in which the planners 
decide the frame of the future cooperation with the invited activists. They 
continued discussing how the meeting should be structured. Some of the 
important aspects were how they examined the method for arriving at future 
scenarios. They also considered how to follow up the network they were going 
to set up, which roles they themselves were going to play and the results they 
expected. 

Chapter eight observes how the professionals executed the seminar with the 
activists and how they worked systematically in order to reach results. They 

213 



chose the guests, defined the objectives, the contents and the rules of the 
meeting. One of the goals of the meeting was to decide future scenarios for 
Alby’s development. Altogether the participants discussed 74 scenarios. They 
were processed into a matrix composed by two axes, credible and desirable. 57 
of the scenarios were proposed by the planners and pertained to subjects such 
as a better image of Alby, a more competitive school and investments in the 
entertainment industry launched a year earlier. These scenarios were already 
in execution. This means that the planners attempted to anchor their scenarios 
within the group of guests. Twelve scenarios emanated from the activists and 
showed a desire to integrate Alby in the region. They asked for higher 
employment, higher economic growth and greater participation. Ten scenarios 
were catalogued as not credible and not desirable or, according to the rules 
defined by the moderator, such that the participants “did not need to worry 
about it”. These discarded scenarios were critical descriptions of what the 
activists perceived as the present situation in Alby. The scenarios set eyes on 
the need for integration and the work needed to combat social fragmentation. 
The participants emphasized aspects such as diversity within the health 
system, the schools and the care for the elderly. They also pressed upon the 
importance of participation and preservation of god municipal housing. The 
method used for deciding future scenarios became widely used in the 21 
suburbs involved in the metropolitan initiative.  

Chapter nine shows how the professionals followed up the seminar 
according to the goals they decided upon earlier. The planners continued to 
update the action plan with the new insights that they received from the 
seminar. In that vein they comprised a strategy document aimed to improve 
their dialogues with the inhabitants. This document was presented to a reduced 
group of activists with the intention of receiving their support. The document 
had at that point already been approved by local politicians. The idea was to 
yet again anchor the guidelines among the local activists. The planners 
proposed what should be done in Alby from a system-world perspective. The 
activists rejected the document and made suggestions on how the document 
could be rewritten in order to take care of the inhabitants’ diversity and their 
respective situated knowledges. The discussion reveals two different know-
hows. The planners’ expertise was based on their knowledge of the 
administrative system, or the system-world. The expertise of the activists was 
based upon their experience of the life-world of Alby.  

Chapter ten provides a discussion involving the planners and me. The idea 
was to find different interpretations and to elevate the planners’ own points of 
view. With the aid of this discussion I wanted to allow them to evaluate my 
work, discuss alternative interpretations, find consensus and differences. This 
discussion was crucial for me being able to complete the thesis. It took place 
towards the end of the observed meetings pertaining the seminar with activists. 
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The discussion was decisive for the final theoretical and methodological 
choices I have made. 

Chapter eleven summarizes the concluding remarks of the thesis. It shows 
how the regional integration constituted a framework that the local planners 
had to work within. This development shows the difficulties that a regional 
policy based on a system-world perspective implies at the local level. The 
planners in the central administration had an agenda fighting the segregation 
based on a system-world perspective. The objective of the agenda was to 
stimulate regional integration. But when the action-plan was not based on the 
local necessities in Alby the plan became a hindrance for the local integration 
commanded by the local planners.  

The planners apply to a perspective of subject–object, or subject-centrism, 
to define the interaction with the activists. This attitude is not different from 
seeing Alby as an object of work. At the local level the planners acted like a 
(Swedish) independent subject in relation to a passive multicultural com
munity in Alby. The planners saw themselves as experts and showed this in 
different practical situations. Their knowledge was marked by a subject–object 
perspective and a system-world perspective. This knowledge is deemed valid 
universally, independently of the specific contexts that affect the life-worlds in 
Alby. 

The knowledge of the planners depends on the scientific knowledge of the 
researchers. In this sense the planners based their work on a research 
discourse. This discourse says that multicultural segregation is a structural 
problem and that it is not the inhabitant’s task to break this segregation. This 
discourse had a great importance in that it works to maintain immigrants and 
the local community in a passive role. In the discourse the civil society does 
not play any role in countering segregation. The discourse reinforces subject-
centrism and prescribes that multicultural segregation and integration are 
problems that only the system-world can resolve. One of the serious 
consequences of this discourse is that researchers avoid analysing the 
planners’ work at the local level. 

Anchorage means that the regional orientation of the local development was 
based upon a subject–object relation and on an idealized knowledge of the 
realities of the place. These aspects composed a context that forced the 
planners to implement decisions and to anchor actions from a subject–object 
approach. The situation gave rise to strategic actions. Within these strategic 
actions the planners created local and regional networks to incorporate them 
into the system-world. This development inevitably lead to a situation in 
which the system grew at the expense of a sustainable democratic develop
ment. 

A different local and regional planning is possible and necessary. 
Considering the worsening of the democratic conditions during this period it is 
furthermore necessary to construct a new regional policy to enable a 
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sustainable development. The thesis therefore stresses the importance of a life-
world perspective to local planning. The system-world can grow as well if it 
implies work to the locally unemployed and greater participation of the 
inhabitants in the local democracy. But the system must not grow at the 
expense of losing contact with the local inhabitants. Such a situation would 
limit the control of the citizens and undermine the democratic development. 
Considering the activists’ knowledge and the potential of local meetings to 
make the system sensitive to the reality of the inhabitants it is also realistic to 
propose that another place-policy is possible. 
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Karta 1. Alby i förhållande till andra i texten omnämnda platser i Stockholms region 

Karta 2. De bebyggelseområden som nämns i texten. 



Karta 3. Tematisk karta över olika bostadstyper i Alby  

Karta 4. Nämnda platser och projekt och deras placering i Alby 



Fig. 4.2 Dialog- samt utbildnings- och kulturgruppens projekt, deras budget och placering 

Milj Milj

/ 101 30 

/ 

0 0 

1,95 

2 

Målområde Ansvarig grupp Budget/år enligt avtalet 
oner kronor 

Budget hela perioden 
oner kronor 

1. Kunskap, delaktighet 
och inflytande för makt 
och ansvar. 

Dialoggruppen 3,85 11,5 

2. Friska, trygga och 
svensktalande barn 

Utbildningsgruppen
kulturgruppen 

3. Språket en bro, inte 
en mur att klättra över 

Utbildningsgruppen
Kulturgruppen 

Delar budget med mål 2 

4. Ökad grad av 
förvärvsarbete – vuxna i 
meningsfull 
sysselsättning 

Arbetsgruppen 

5. Bo, verka, färdas och 
vistas tryggt i Alby 

Trygghetsgruppen, 
Fysiska gruppen  

0,65 

6. Bra miljö för god 
hälsa 

Fysiska gruppen 132

Tabell 4.1. Önskvärda resultat med tillhörande arbetsgrupp och budget för 
Storstadssatsningen i Alby 

1 Utbildningsgruppens budget delas med en Cirkussatsning inom mål 2 & 3. LUVA Botkyrka 2000, Bilaga 
2B Åtgärdsplan för Alby s 7–14. 
2 Fysiska gruppen tar inga anslag från SSS men redovisar satsningar under perioden 1998–2000. LUVA 
Botkyrka 2000, Bilaga 2B Åtgärdsplan för Alby s 17–31. 



Figur 4.1. Storstadssatsningens organisation från riksnivå till Albynivå.  
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Bild 4.2. Monumentet Astrolabb med Albytorget i bakgrunden. 

Bild 4.3. Albys Gyllene regler vid Albytorget. 




