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Bakgrund 

Min personliga ingång 

En gråkall novemberdag kommer jag med spårvagn till Bergsjön. Jag går av vid Galelie-
gatan tillsammans med ett tiotal andra personer vars utseende och språk skvallrar om ett 
ursprung långt ifrån Göteborg. En grupp kvinnor går skrattande mot Folkhögskolecent-
rums byggnad, inte långt från spårvagnshållplatsen, några styr stegen mot Lidl och åter 
några går mot Galaxens café. Många människor finns ute mitt på dagen. Hur lever man 
i Bergsjön? Här är det liv och rörelse men ändå helt olikt livet i det pulserande centrala 
Göteborg. Hur kan det vara att leva här i förorten? 

En annan lika gråkall novemberdag tar jag bussen från centrala Malmö ut till Holma. 
Det tar ungefär tjugo minuter dit. Väl där slås jag av stillheten och lugnet. Husen ser 
välskötta ut och omgivande grönområden likaså. Jag möter några sjalklädda kvinnor, i 
övrigt är det tomt. Runt närbutiken, i närheten av Holma skola är det också öde så här på 
förmiddagen. Inga lekande barn, inga promenerande pensionärer, inga hantverkare….jag 
slås av tanken att detta är ett glömt och övergivet bostadsområde…..! Jag undrar hur 
människor som bor här lever. Hur är det bakom de fördragna gardinerna? Hur tänker de, 
vad har de för behov och vad har de för drömmar? Det vill jag ta reda på. Min nyfikenhet 
är väckt!! 

Den ”officiella” ingången 
I Statens utvärdering av folkbildningen, SUFO 2, och i folkbildningens Framsyn be-
tonas folkbildningens viktiga roll i civilsamhället.1 I Framsynen säger man att folk-
högskolor och studieförbund ska vara drivkrafter i lokal utveckling. 

Men hur går det till? Vad görs i dagsläget och vilken roll kan folkbildningen 
framöver spela för att stödja lokalt utvecklingsarbete? 

För att fördjupa kunskapen och diskussionen kring dessa frågor har Folkbild-
ningsrådet, FBR, initierat detta forskningsprojekt kring frågor om lokal utveckling. 
Syftet med projektet är att belysa de villkor och den vardag som folkhögskolor och 
studieförbund möter i det lokala samhället och hur man kan vara och bli en aktör 
som stödjer lokal utveckling2. 

I projektet belyses sambanden mellan individen och civilsamhället så väl som 
folkbildningens förhållande till civilsamhälle, marknad och stat.  

Lokalt utvecklingsarbete sker både på landsbygd och i storstäder. Detta speglas i 
studien som kan betraktas som uppdelad i två delar. Det ena delprojektet bedrivs på 
olika orter i Dalarna och den andra delstudien i Malmö och Göteborg. Studien pågår 
under en treårsperiod och kommer att vara slutförd vid utgången av år 2008. 

Landsbygdsprojektet - ”Förståelsen av folkbildningens möjligheter att 
delta i lokala utvecklingsprocesser” 
Delstudien som rör Dalarna utförs av Dalarnas forskningsråd och i den försöker man 
förstå de ramar inom vilka folkbildningen agerar.  Med andra ord studeras hur den 
                                                 
1  FBR, 2004, SUFO2, 2004. 
2  FBR:s utvecklingsplan för perioden 2006-2008. 
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kontext som folkbildningen agerar inom ser ut samt vilken direkt och indirekt ver-
kan folkbildningen kan ha i lokalsamhället. Analysen av materialet kommer att göras 
med hänsyn till frågor om makt, medborgarskap och genusnormer.  

Studien kommer att vara flerdelad under den avsatta treårsperioden. Flexibilite-
ten i studien beskrivs som stor. Under studiens gång och i takt med upptäckter un-
der arbetet kommer nya frågeställningar att utvecklas. I dialog med referensgruppen 
och Folkbildningsrådet kommer nya delstudier att initieras.3  

Under 2006, studiernas första år, har tre dalaorter av olika karaktär valts ut och 
studerats närmare. Valet av orter har skett i samråd med personer med god kunskap 
om Dalarnas olika bygder och de aktiviteter som pågår. I urvalet speglas också den 
variation av bygder, aktiviteter och de grupperingar som finns. 
 
De delstudier som ingått i projektet första året rör: 
 

• Lokala utvecklingsprocesser. Vad händer här? Intentionen har varit att lyssna 
av och försök förstå vilka aktiviteter och vilka positiva utvecklingsprocesser 
som pågår och vilka som är/har varit aktörer i detta? Finns civilsamhället och 
folkbildningen med som en av dessa aktörer är en fråga man ställer sig. Här 
gäller det att vara lyhörd för vad som sägs och att följa de berättelser och trå-
dar som dyker upp. 

• Kartläggning. Inom projektet har en kartläggning och beskrivning av de 
studerade orterna utifrån variabler som identifieras av Dalarnas forsknings-
råd, DFR, och referensgruppen gjorts. Denna delstudie redovisas i en separat 
rapport.4 

Storstadsprojektet - ”Lokal utveckling och folkbildningens vardag och 
villkor” 
Det övergripande syftet med den andra studien är att studera lokalt utvecklingsar-
bete i tre bostadsområden i två större städer, nämligen Göteborg och Malmö. Detta 
är den första delrapporten från detta projekt. Landsbygdsprojektet och detta projekt 
är på olika sätt relaterade till varandra. Att studera samma fenomen i olika kontexter 
kan benämnas kontexttriangulering och ge en bredare förståelse för fenomenet lokal 
utveckling och folkbildningens betydelse i sammanhanget5.  Delvis har de två 
delstudierna gemensamma frågeställningar men skiljer sig åt på flera olika sätt då 
förutsättningarna i många fall är olika. Målsättningen är att dessa studier samman-
taget ska ge en nyanserad och bred bild av lokal utveckling och folkbildningens var-
dag och villkor.  

I denna studie som är koncentrerad på storstadsregioner handlar det om att stu-
dera lokalt utvecklingsarbete i begränsade områden i två kommuner, närmare be-
stämt Malmö och Göteborg. Studien har ett övergripande integrationsperspektiv i 
vilket frågor kring medborgarskap och makt är centrala. Begrepp som inklusion och 
exklusion kommer att ha betydelse för förståelsen av situationen i lokalsamhället. 

                                                 
3  Till studien är knutet en referensgrupp som träffas med jämna mellanrum. 
4  Säfström, 2006. 
5  Talja, 1999. 
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Avsikten är att genom olika metoder studera vad som hänt och händer i områdena 
utifrån ett lokalt utvecklingsperspektiv och i samband med detta belysa folkbild-
ningens del i utvecklingen.  

I bostadsområdena Holma och Kroksbäck i Malmö startade 2004 ett projekt kring 
lokal mobilisering6. Det var ett projekt initierat av Folkbildningsförbundet och som 
drevs gemensamt av studieförbunden i Malmö. Projektet dokumenterades och re-
sultatet redovisas dels i en projektrapport7 dels i en utvärderingsrapport8. Detta tidi-
gare projekt har givit kunskaper som utgör en av utgångspunkterna för denna stu-
die. Det som initierades i det tidigare projektet kan också ses som en form av lokal 
utveckling. Det finns dessutom, sedan tidigare, en del dokumentation om vad som 
hänt i dessa områden exempelvis olika utvärderingar rörande Storstadssatsningen.9  

Malmödelen av studien rör således till stor del studieförbundens verksamhet, 
åtminstone i en tillbakablick. I Bergsjön i Göteborg, som är den stadsdel som berörs i 
denna studie, kommer fokus till stora delar att vara på folkhögskolornas roll i ett 
lokalt utvecklingsarbete. I september 2006 startade fem folkhögskolor tillsammans en 
folkhögskoleverksamhet i Bergsjön i gemensamma lokaler. Utvecklingen av denna 
verksamhet kommer att studeras ur ett lokalt utvecklingsperspektiv och även här 
anläggs ett integrationsfokus. De problemställningar som väglett forskningsproces-
sen är 
 

• Hur kan lokal utveckling beskrivas i ”utsatta” bostadsområden? 
• Hur kan folkbildning bidra till lokal utveckling i ”utsatta” bostadsområden? 
• Vilken är folkbildningens roll och identitet i den lokala utvecklingen? 
• Vilka möjligheter/hinder finns för ett folkbildande lokalt utvecklingsarbete? 
• Vilken betydelse kan ett lokalt utvecklingsarbete ha ur en enskild medborga-

res perspektiv? 
 

För att belysa studiens intressen kan olika tillvägagångssätt användas. Det är viktigt 
att studera olika aktörer, de nätverk samt den aktivitet som sker i områdena. Genom 
detta kan man spegla det lokala utvecklingsarbetet och dess relation till folkbild-
ningen i dessa områden. I ett första skede avser jag med folkbildning den institutio-
nella folkbildning som äger rum på folkhögskola eller inom studieförbund. Jag är 
medveten om att folkbildande aktiviteter återfinns på annat sätt och på andra ställen 
och har en förhoppning att studien i ett senare skede kan synliggöra folkbildningens 
roll i ett vidare perspektiv. Ett sätt att uppnå studiens syfte är att göra mindre del-
studier som kan beskriva olika perspektiv på studiens problemområde. Det är också 
viktigt att inte glömma att folkbildningen kan vara en av aktörerna i den lokala ut-
                                                 
6  I texten används omväxlande bostadsområden och stadsdel. Bostadsområdet är oftast ett mindre 

område och i en stadsdel kan det således finnas flera bostadsområden. Stadsdel är den officiella 
beteckningen och anger administrativ indelning av kommunen. I de nu studerade områdena 
utgör Bergsjön en egen stadsdel som i delar av den kommunala verksamheten styrs av en 
stadsdelsförvaltning. Holma och Kroksbäck är två bostadsområden som ingår i stadsdelen Hyllie. 
I Hyllie stadsdel ingår ytterligare bostadsområden. 

7  Laine, 2006. 
8  Eriksson, 2006. 
9  Storstadssatsningen var en stor statlig satsning på de s.k. utsatta bostadsområdena i några av 

Sveriges stora städer. Storstadssatsningen beskrivs längre fram i denna rapport. 
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vecklingen men att det finns flera som interagerar i områdena. Det kan finnas pro-
cesser där folkbildningen är initiativtagare till olika projekt, nätverk etc. som är fallet 
i Göteborg, men det kan också finnas sammanhang där folkbildningen har en mer 
undanskymd roll. Det som fokuseras i studien är det lokala utvecklingsarbetet som 
på något sätt kan relateras till en integration- eller inklusionsprocess i mer allmän 
mening. Det handlar således om en process som bidrar till att stärka de boendes si-
tuation och möjlighet att aktivt arbeta för sin egen och andras situation knutet till 
bostadsområdet som sådant.  

Av intresse är att studera vilka möjligheter och vilka hinder som finns för ett po-
sitivt utvecklingsarbete och också fundera över vad det innebär att de studerade om-
rådena är s.k. utsatta områden, d.v.s. områden med hög arbetslöshet, högt ohälsotal, 
stor andel sjukskrivna, hög procent beroende av ekonomiskt bistånd etc.  

I studien finns också ett intresse att genom tidigare forskning och teoretiska reso-
nemang ta del av kunskap inom området. Det finns ett antal begrepp som är speciellt 
intressanta och som successivt kommer att belysas i denna studie. Lokal utveckling, 
lokal mobilisering, folkbildning, integration, inklusion/exklusion, medborgarskap 
och makt är exempel på sådana. I denna första delrapport, som i huvudsak besvarar 
delprojektets första fråga, kommer framförallt lokal utveckling att diskuteras och 
detta kan sägas utgöra första delen av rapporten. Den andra delen av rapporten är 
främst en beskrivning av lokala verksamheter och aktörer i Holma och Kroksbäck i 
Malmö och i Bergsjön i Göteborg. Avslutningsvis relateras resonemanget kring lokal 
utveckling med den verksamhet som pågår i dessa områden. Folkbildningens roll 
berörs bara ytligt. Kommande år kommer folkbildningen att tydligare fokuseras. 
Denna rapport avslutas med en redogörelse för det planerade arbetet under projek-
tets två sista år. 
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Metod 
Landsbygdsstudien och denna studie har i delar planerats i samverkan. Till studien 
som helhet är också knutet en referensgrupp som är tänkt att tillföra de båda delstu-
dierna kunskap och erfarenhet.10 Under referensgruppsmötena har forskarna 
presenterat sina forskningsplaner och en inte oansenligt tid har ägnats åt att disku-
tera lokal utveckling och vad det skulle kunna innebära i ett folkbildningsperspektiv. 
Referensgruppens uppgift har varit att delge forskarna sina kunskaper och erfaren-
heter inom området. Under studiens första år har också ett antal möten mellan fors-
karna och mellan forskarna och Folkbildningsrådets representanter, hållits där stra-
tegier och fortsatta planer diskuterats. Referensgruppsmötena och arbetsmötena kan 
ses som lärtillfällen där inspiration kunnat ges till det fortsatta arbetet i delstudierna. 
De metoder som använts i delstudierna har delvis varit de samma. Förutsättningarna 
för forskningsarbetet har dock varit olika med tanke på de olika kontexter studierna 
sker i varför arbetet delvis har skilt sig åt. Kartläggningen redovisas utifrån ett antal 
kriterier som gemensamt diskuterats fram med det empiriska materialet som grund. 

Tillvägagångssätt 
I både Malmö och Göteborg har försök till en kartläggning gjorts av de aktuella bo-
stadsområdena. Kartläggningen har dels rört statistiska data kring området, dels 
olika aktiviteter och verksamhet som på något sätt kan knytas till lokal utveckling i 
vid bemärkelse. Kartläggningen har skett genom insamling av tillgänglig statistik, 
sammanträdesprotokoll, verksamhetsbeskrivningar, enkäter via mail etc. 

Dokumentation från tidigare forsknings- och utvecklingsprojekt som berört de 
aktuella områdena har också använts samt samtal med nyckelpersoner i området. En 
del observationer har också skett dock i begränsad omfattning. Deltagande på en del 
sammanträden har också förekommit. I Malmö har under det gångna året (2006) åtta 
personer intervjuats. Dessa personer är  
 

• en verksamhetschef för Arbete och Integration, AUC11 
• en verksamhetschef för barn- och ungdomsverksamheten inom 

stadsdelsförvaltningen 
• två anställda samordnare i ett pågående trygghetsprojekt (intervjuade vid två 

till fällen) 
• en områdeschef inom det kommunala bostadsbolaget 
• en boinformatör från det kommunala bostadsbolaget (intervjuad vid två 

tillfällen) 
• en verksam folkbildare 
• föreståndare för Holma Folkets Hus 

                                                 
10  Referensgruppen består av forskare och ”praktiker” med speciellt intresse och kunnande kring 

frågor om lokal utveckling i landsbygd eller i stortad. 
11  AUC står för lokalt utvecklingscenter och innebär ett samarbete mellan kommun, 

försäkringskassa och arbetsförmedling. Vad denna verksamhet innebär förklaras längre fram i 
rapporten på sid 34. 
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De i förväg planerade intervjuerna har främst skett med representanter för olika in-
stitutioner. AUC är en verksamhet som sorterar under stadsdelsförvaltningen. De två 
samordnarna i trygghetsprojektet är också anställda inom stadsdelsförvaltningen. 
Representanterna för det kommunala bostadsbolaget är svårare att tydligt ange dess 
hemvist. Dels skulle man kunna se dem som tillhörande den offentliga sfären, dels 
marknaden. Samtal har också förts mer informellt med boende, medlemmar i 
föreningar samt representanter för studieförbunden. Det är samtal som inte planerats 
i förväg och inte genomförts på något strukturerat sätt. Samtalen har snarare 
uppstått spontant när jag vistats i olika sammanhang i bostadsområdena. Det har 
även förekommit en del mailkontakter. Delar av resultaten som redovisas i denna 
rapport härrör från samtal och intervjuer i samband med den tidigare studien som 
utfördes 2004 och 2005.12Då intervjuades bl.a. rektorerna för grundskolorna i 
området. 
 
I Göteborg har intervjuer skett med  
 

• en utvecklingschef inom stadsdelsförvaltningen 
• två föreningskonsulenter 
• tre samordnare på Folkhögskolecentrum i Bergsjön 
• en folkhögskolelärare 
• fyra folkhögskolerektorer 

 
Således har elva intervjuer utförts i Göteborg. Av de intervjuade var tre anställda 
inom stadsdelsförvaltningen. Fyra var folkhögskolelärare verksamma på Folkhög-
skolecentrum i Bergsjön. Detta är en gemensam satsning av fem folkhögskolor i Gö-
teborg. Rektorerna för dessa folkhögskolor har också intervjuats.13 Mer informella 
och i förväg ej planerade samtal har hållits med boende i området, deltagare på 
Folkhögskolecentrum, aktiva folkbildare, deltagare på folkhögskolekurser i området 
samt bibliotekspersonal. 

Försök har gjorts att få kontakt med fler folkbildare i områdena. I Malmö har 
samtliga studieförbund kontaktats via brev eller mail men endast ett fåtal har hört av 
sig tillbaka. I Bergsjön har något studieförbund, som framförts som speciellt aktivt i 
området, kontaktats via mail men det har inte svarat. Under kommande projekttid 
kommer förnyade kontakter att tas. När det gäller val av personer att intervjua har 
aktörer som främst arbetar med barn och ungdomar helt eller delvis valts bort. An-
ledningen till detta är att studien i sin helhet har en koncentration på folkbildning 
och vuxna individer. Detta är orsaken till att exempelvis inte rektorerna på de olika 
grundskolorna intervjuats och att den viktiga verksamhet som bedrivs där inte spe-
ciellt diskuteras närmare. 
 

                                                 
12  Se Eriksson, 2006 och Laine, 2006. 
13  Se vidare sid 59. 
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Analys 
I denna första del av det treåriga forskningsprojektet analyseras det empiriska mate-
rialet genom att en kategorisering av det sätts i relation till teorier och tidigare forsk-
ning kring lokal utveckling. Begreppet och företeelsen lokalt utvecklingsarbete 
kommer under projektets gång att utvecklas och dess innehåll kan komma att för-
ändras och folkbildningens del i sammanhanget kommer förhoppningsvis att tydlig-
göras.  

Vad handlar denna rapport om? 
I kommande avsnitt med rubrik Vad är lokal utveckling? görs ett försök att problema-
tisera begreppet lokal utveckling. Begreppet lokalsamhälle eller community som det 
heter på engelska diskuteras. Det redogörs för några forskningsrapporter rörande 
lokal utveckling. I den senare delen av avsnittet sätts lokal utveckling i relation till 
folkbildning och då både på ett policyplan och som det gestaltat sig i några forsk-
ningsprojekt.  

I avsnittet Utsatta bostadsområden beskrivs studiens kontext. Olika sätt att tänka 
kring utsatta bostadsområden och verkan av att benämna dem på just detta sätt dis-
kuteras. En statlig intervention riktad mot utsatta bostadsområden, Storstadssats-
ningen, presenteras. Avsnittet avslutas med en bestämning av lokalt utvecklingsar-
bete som är giltigt för just denna studie och då med hänsyn tagen till den specifika 
kontexten i form av utsatta bostadsområden. Förutom denna bestämning syftar detta 
avsnitt till att ge läsaren en mer generell förståelse för situationen i de bostadsområ-
den som denna studie rör. Det utgör också en bild av folkbildningens villkor om man 
så vill. 

I De studerade områdena beskrivs Malmö och Göteborg generellt och Holma, 
Kroksbäck och Bergsjön mer specifikt utifrån företeelser som uppfattas vara intres-
santa för denna studie. Storstadssatsningen återkommer och nu med en beskrivning 
av hur den sett ut i respektive kommun och i respektive stadsdel. Olika utvärde-
ringar som behandlat denna satsning tas upp till diskussion. Vidare beskrivs i detta 
avsnitt faktorer som bedöms vara intressanta ur ett lokalt utvecklingsperspektiv. 
Dessa faktorer är de bristsituationer olika personer eller representanter för institu-
tioner upplever finns i området, de aktörer som är lokalt verksamma, de nätverk som 
finns i områdena samt de olika verksamheter som pågår. Dessa beskrivningar gör 
inte anspråk på att vara heltäckande utan utgör snarare ett ”smakprov”.  

Det avslutande avsnittet Analys och diskussion är ett försök att knyta ihop de tidi-
gare delarna samt att blicka framåt mot projektets två kommande år. 
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Vad är lokal utveckling? 
Lokal utveckling sätts ibland i samband med tillväxt och debatteras livligt i samhäl-
let idag. Den svenska regeringen exempelvis ser lokal utveckling som en av flera 
metoder för att uppnå målen med den regionala utvecklingspolitiken.14 Dessa mål 
anges i propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet från 2001 och sägs 
vara  

….väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i 
alla delar av landet.15 

Lokal utveckling finns inom ett vitt fält som kan studeras på ett antal olika sätt och 
inom olika discipliner. I samband med olika omvärldsförändringar och omstruktu-
reringar i samhället under senare år har man i Sverige börjat tala om ett alternativt 
sätt att organisera välfärd och socialt arbete där det lokala samhället och lokala ut-
vecklingsprojekt fått allt större betydelse. Det tillstånd som förelegat och givit upp-
hov till alternativa sätt att organisera brukar benämnas heterarki och uppstår då in-
dividens val och statens planering inte ger de resultat som man vill uppnå och en 
annan form av samordning krävs för att människor ska kunna få sina behov tillgo-
dosedda. Beroende på vilka problemen eller bristerna är skiftar konstellationen av 
intressenter som på olika sätt söker samverkan. I en sådan situation får olika organi-
sationer en starkare ställning än vad som brukar vara fallet traditionellt sett. Det 
brukar benämnas governance, d.v.s. nätverksstyrning. Olika intressenter från olika 
områden bildar en koalition för att förbereda och arbeta med en strategi utformad för 
en definierad uppgift. Exempel på problem som hanteras på detta sätt är otrygghet, 
brott, trafikproblem och problem med missbruk i ett område. Ett partnerskap, som 
detta också kallas, består oftast av representanter för offentlig verksamhet, frivillig 
och privat verksamhet samt enskilda medborgare. Tidigare förknippades kanske 
lokal utveckling med landsbygdsfrågor. Det har dock skett en förskjutning eller 
förändring där det blir alltmer vanligt att tala om lokal utveckling även i ett stor-
stadspolitiskt sammanhang.  

Utveckling i Sverige löper parallellt med och påverkas samtidigt starkt av ut-
vecklingen i Europa i övrigt. Man kan säga att utvecklingen i Sverige går mot en allt 
större europeisering och även ur ett policyinriktat perspektiv är lokal utveckling in-
tressant. EU förordar olika community-strategier i form av exempelvis lokal utveck-
ling och partnerskap för att uppnå social integration och ekonomisk tillväxt. Dessa 
strategier kan vara verkningsfulla både inom landsbygds- och storstadspolitiska 
sammanhang samt då det gäller att bekämpa social utestängning i olika skepnader. 
Centralt för dessa strategier är de berördas möjlighet att påverka och deras delta-
gande. I Europeiska policysammanhang kan lokal utveckling beskrivas på följande 
sätt: 

….a process of empowering people in their local communities to participate in determen-
ing the condition in which they live. 16 

                                                 
14  Här avses den politiska konstellationen som hade makten fram till valet hösten 2006. 
15  Prop. 2001/2002:4, sid 101. 
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Begreppet community, som bl.a. används inom EU, är svåröversatt och har dessutom 
inte någon enhetlig innebörd. Ett sätt att studera begreppet är att göra det utifrån tre 
olika innebörder som det kan ges. Det första är att tänka kring community utifrån17  
 

• plats (place), således en geografisk förståelse, eller utifrån 
• intresse (interest). I en intressebaserad community delar människor något mer 

än territoriet. De är sammanlänkade av andra faktorer såsom exempelvis reli-
giös tro eller etniskt ursprung.18 

• Gemenskap (communion), att tänka kring gemenskap är ett tredje sätt att ge 
community en innebörd. Det är inte säkert att plats och intresse alltid leder till 
en känsla av delad identitet vilket oftast communion gör. Människor konstru-
erar communities symboliskt och gör dessa till en källa för mening och en re-
ferens till sin identitet.19 

 
När man talar om community brukar man tala om olika kvaliteter som finns inbyggd 
i begreppet eller kanske snarare olika normer som delas av de som befinner sig i en 
community. Den första handlar om tolerans 20 och den andra om ömsesidighet. 
Ömsesidigheten beskrivs bl.a av Putnam som altruistisk vid en första anblick men i 
det långa loppet handlar det om självintresse.21 Det innebär att jag gör något för nå-
gon i gemenskapen utan att räkna med att få något tillbaka vid detta tillfälle, därav 
det altruistiska. Jag förväntar mig dock att någon ställer upp när jag själv behöver 
hjälp.22 Den tredje normen handlar om förtroende och tillförlitlighet. Dessa tre nor-
mer är något som delas av de personer som ingår i en community.  
En del forskare har ”givit upp” försöken att studera community och talar hellre om 
sociala nätverk då man menar att de är till bättre hjälp när det gäller att förklara, 
förstå eller beskriva människors erfarenheter.  
Ett närliggande begrepp som kanske främst används inom kulturgeografi är ”sense 
of place”. Det handlar om människors relationer till olika platser. Den vetenskapliga 
fokusen har varit att studera hur de geografiska platserna socialt konstrueras av 
människor. Sense of place ses som 

….an outcome of interconnected psychoanalytic, social and environmental processes, 
creating and manipulating quite flexible relations with physical place.23 

Intressant är både den lokala platsens karaktäristika och vad människor upplever i 
förhållande till detta.  

Ytterligare ett begrepp som kan vara intressant i detta sammanhang är bygd. Det 
har definierats som  

                                                                                                                                                         
16  McConell, 1991, sid. 1 
17  http://www.infed.org/community/community.htm. 
18   Se exempelvis Hoggett, 1997. 
19  Cohen, 1985. 
20  Walzer, 1998. 
21  Putnam, 2000. 
22  Bauman (2000) har ett liknande sätt att resonera kring gemenskaper. 
23  Johnston m.fl. sid 731. 
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….en föreställning om och en manifestation av gemenskap mellan människor på en plats 
över tiden.24 

Dessa olika begrepp innebär olika sätt att angripa begreppet lokalsamhälle och visar 
på komplexiteten i detta. I talet om lokal utveckling tycks community vara det be-
grepp som oftast används, åtminstone i det anglo-saxiska språkområdet. Begreppet 
bygd är inte så frekvent använt när man talar om miljonprogramområden. En för-
klaring till detta skulle kunna vara att bygd just förknippas med tradition över tid 
som citatet anger och detta oftast inte är något som karaktäriserar miljonprogram-
områdena som byggdes på 1960-, -70- och -80-talen.  

Arbete med lokal utveckling i form av exempelvis samhällsarbete sågs tidigare 
som ett radikalt arbete med en inbyggd samhällskritik med starka inslag av klass-
kamp och klassanalys. Nu handlar det mer om managementorienterade diskurser 
och en tydlig byråkratisk EU-teminologi.25 

Det är inte längre endast de radikala krafterna som uppmuntrar folk till gräsrotsstrate-
gier (bottom-up) utan det görs för närvarande från huvudkontoret i Bryssel i gover-
nance- och partnerskapsanda.26  

Vad är då lokal utveckling? Ja, det är en fråga som inte på ett entydigt sätt kan be-
svaras och dessutom är svaret beroende av vem som avger det. Det kan också skilja 
sig åt i vilket sammanhang man befinner sig. I denna rapport görs ett första försök 
att problematisera fenomenet som sådant. Ibland används synonyma begrepp eller 
begrepp som har en nära koppling till lokal utveckling och inom området för lokal 
utveckling förekommer andra centrala och betydelsefulla begrepp, varav några re-
dan nämnts ovan, såsom lokalsamhälle, lokala strategier, social ekonomi, socialt ka-
pital, civilsamhället, medborgarskap, makt, partnerskap och egenmakt eller empo-
werment som det ofta kallas. Jag kommer framöver att diskutera några av dessa mer 
ingående, några kommer jag att återkomma till i senare rapporter. 

Aktörerna i ett lokalt utvecklingsarbete kan också skifta. I svenska sammanhang 
har regeringen, som tidigare nämnts, sett lokal utveckling som en metod för att 
uppnå målen med den regionala utvecklingspolitiken. Aktörer i detta arbete beskrivs 
av regeringen vara lokala utvecklingsgrupper, ideella organisationer samt koopera-
tiv27. Lokal utveckling betraktas av McConell i en kartläggningsrapport rörande 
europeiska förhållanden som ett partnerskap mellan tre huvudaktörer; offentlig 
förvaltning, medborgare och privata organisationer.28 Här föreligger en skillnad i 
förhållande till hur det ibland beskrivs utifrån svenska förhållanden där inte det of-
fentliga alltid har en given plats, åtminstone vad gäller lokal utveckling på lands-
bygd. För att något skall  definieras som en lokal utvecklingsprocess måste den utgå 
från ett medborgarperspektiv, enligt McConell.29 Andra kännetecken på lokal 
utveckling är 

                                                
- att det rör lokalsamhället, det som ovan beskrivits som community 

 
24  Gunnarsdotter, 2005. 
25  Turunen, 2004. 
26  Turunen, 2004, sid 73. 
27  Reg prop 2001/02: 4. 
28  Mcconell, 1991. 
29  McConell, 1991. 
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- ett underifrån perspektiv 
- ett partnerskap 
- en positiv aktion 
- en social mobilisering (empowerment)30. 

 
 
Lokal utveckling förekommer i detta mer byråkratiska sammanhang, men också 
inom utvärderings- och forskningssammanhang. I en kunskapsöversikt från Dalar-
nas Forskningsråd har man valt att betrakta lokal utveckling 

 ..som en positiv förändring initierad på lokal nivå.31  

Det är vanligt att lokal utveckling sammanknippas med förändring. I en rapport från 
Arbetslivsinstitutet står det att läsa 

De olika former av lokala utvecklingsprocesser som förekommit i kommunerna har i de 
allra flesta fall inneburit ett förändringsarbete. 32 

Forskarna betonar i rapporten att det är viktigt att skilja lokal utveckling från parti-
politik. Lokal utveckling är partipolitiskt neutral. De områden som kan bli aktuella 
för lokal utveckling är, enligt forskarna, aktiviteter kring offentlig och privat service, 
natur- och kulturmiljö samt kultur och fritid. I Sverige idag pågår ett lokalt föränd-
ringsarbete i olika skepnader 

….i form av EU-projekt, hemgårdar, social ekonomi, frivilligt socialt arbete, landsbygds-
utveckling, lokala grupper, nya byalag, fält- och områdesarbete, samhällsarbete mm på 
lokalsamhällesnivå.33  

I flera forskningsprojekt beskrivs olika former av lokalt utvecklingsarbete.34 Den 
största förändringen under 2000-talet ligger kanske i att det skett en europeisering 
och att lokal utveckling blivit en strategi som inte bara används inom landsbygdspo-
litik utan även inom storstadspolitik. Lokal utveckling är ett begrepp som används 
flitigt inom många områden. Detta komplicerar det egna användandet av begreppet 
och leder till att en diskussion om vilka innebörder begreppet ges i olika samman-
hang blir nödvändig. Hur det användes och vilka innebörder det ges i denna studie 
beskrivs längre fram i rapporten 

Att förstå och stödja lokala processer 
Av intresse för denna studie är en rapport av projektet ”Hållbara bygder” som dri-
vits av Folkrörelserådet och Jordbruksverket.35 ”Hållbara bygder” rör enbart lands-
bygd men jag bedömer trots detta att det har relevans även för lokal utveckling i 
storstäder. I rapporten redogörs för tre olika infallsvinklar på lokal utveckling. Syftet 
                                                 
30  McConell, 1991. 
31  Möller, 2004, sid 6. 
32  Forsberg, Höckertin, Westlund, 2001, sid 69. 
33  Turunen, 2004, sid 155. 
34  Se exempelvis Herlitz, 1998, Bull 2000. 
35  Olsson & Waldenström, 2006. 
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med infallsvinklarna är att de ska möjliggöra en bättre förståelse och också utgöra ett 
stöd för de lokala utvecklingsprocesserna således ett rent pragmatiskt syfte. Det 
empiriska materialet utgörs av intervjuer med personer aktiva i lokalt utvecklingsar-
bete på landsbygden. 

Den första infallsvinkeln beskriver lokal utveckling som en specifik samhällelig 
verksamhet. Här tolkar jag författarna som att de avser verksamhet inriktad mot 
samhället, inte att ”samhället” eller den offentliga sfären med nödvändighet med-
verkar. Författarna menar att ett framgångsrikt lokalt utvecklingsarbete oftast sker 
som en komplementär samverkan mellan processer som berör samhället i stort och 
mer lokala processer. De processer som rör samhället i stort kallas i detta samman-
hang mekaniska och utgår från en tanke att det är möjligt att formulera mål, planera 
och genomföra i en alltigenom sammanhållen process. I detta system ordnas det lo-
kala utifrån de övergripande samhälleliga målen. De lokala processerna däremot 
beskrivs som organiska, vilket innebär att det lokalt baserade arbetet har en riktning 
men inget direkt övergripande mål utan endast delmål. Den lokala utvecklingspro-
cessen bygger således på en tanke om den organiska logiken som ett komplement till 
den mekaniska. Detta synsätt har av andra forskare benämnts lokal mobilisering36. 
Utifrån detta resonemang definierar författarna lokal utveckling på följande sätt 

…en specifik typ av medvetet vald samhällelig verksamhet som utgår från de lokala sam-
hällena och deras särskilda villkor, en aktiv process med lokala aktörer och mål som for-
muleras lokalt.37 

Den andra infallsvinkeln handlar om lärande och organisering som förutsättningar 
för lokal utveckling. Lärandet i sig innebär att man gemensamt vidgar sitt reflek-
tionsutrymme d.v.s. man börjar fundera över olika företeelser tillsammans med 
andra och kanske också förändrar sitt sätt att tänka, och att detta i sig leder till att 
man utökar sitt handlingsutrymme. Det innebär att man konkret gör någonting. 
Nära förknippat med detta är organiseringsprocessen. Att organisera sig innebär att 
utveckla ett gemensamt synsätt och också gemensamma tankar om vilken hand-
lingsinriktning man skall ta.  I detta ingår även att utveckla nya relationer och nya 
nätverk. 

Som en tredje infallsvinkel tar författarna upp ett betraktande av lokal utveckling 
som en process som medför förändringar i relation till andra verksamheter och även 
andra nivåer i samhället. Som exempel på detta tas kontakterna med olika myndig-
heter och dess representanter. En lokal utvecklingsprocess innebär oftast att dessa 
relationer förändras och utvecklas, men även den egna självbilden kan förändras. 
Här intar författarna en annan ståndpunkt än vad som görs i denna studie var myn-
dighetsrepresentanter betraktas som en av flera aktörer och inte som några som står 
”utanför”. Det är möjligt att orsaken till detta är de olika kontexter vi rör oss i. 

Den fjärde och sista infallsvinkeln handlar om att främja lokal utveckling och för-
fattarna har en lång rad råd att ge både personer som arbetar med lokal utveckling 
och till aktörer utanför dessa processer. Till utanförstående aktörer ger man framför-
allt rådet att inte styra utan istället satsa på att underlätta och vara flexibel. Till aktö-

                                                 
36  Amdam i Olsson & Waldenström, 2006. 
37  Olsson & Waldenström, 2006, sid 6. 
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rerna i det lokala utvecklingsarbetet ger man bl.a. rådet att verka för ett sammanhang 
som ger legitimitet och som motverkar ett hotande osynliggörande. 

Lokal utveckling och folkbildning 
Lokal utveckling förknippas i olika sammanhang med folkbildning och beskrivs då 
på olika sätt. Det kan exempelvis handla om  
 
– att undersöka den lokala miljöns betydelse för individen och individens betydelse 

för den lokala utvecklingen, 
– att studera frågeställningar rörande fördelning av makten på den lokala arenan 

och frågor kring medborgarskap.  
– att belysa folkbildningens komplicerade förhållande till de tre strukturerna 

civilsamhälle, stat och marknad38  
 
Försöker man sedan relatera detta specifikt till folkbildningens vardag och villkor 
blir det intressant att studera folkbildningens ingångsförutsättningar vad gäller olika 
lokala arenor och nätverk. En fråga som kan ställas är exempelvis hur folkbildningen 
kan legitimera sin närvaro i olika sammanhang och vilket behov det finns för folk-
bildande verksamhet för den lokala utvecklingen. 

Den senaste folkbildningspropositionens uppfattning är att folkbildningen bidrar 
till att öka människors makt över sitt eget liv, vad man i propositionen kallar egen-
makt (empowerment)39. Folkbildningen kan bidra med att medvetandegöra männi-
skor om deras sociala, kulturella och ekonomiska livssituation. Det blir ett sätt att 
lämna vanmakten och ta del i besluten som formar ens eget liv. Propositionens upp-
fattning är att folkbildningen har ett mervärde. Folkbildningen har som uppgift att 
själv söka upp dem som behöver den mest eller annorlunda uttryckt de som fått 
minst. Folkbildningen har således en kompensatorisk uppgift. Folkbildningen upp-
fattas som viktig både för det demokratiska samtalet och för den demokratiska 
handlingen. I propositionen säger man  

Folkbildningen är också en central part i arbetet med lokal utveckling i hela landet. Ge-
nom folkbildning stärks individerna i partnerskapet mellan ideell, offentlig och privat 
sektor. Detta partnerskap är viktigt för en hållbar regional och lokal utveckling.40 

Således har även staten uppfattningen att det offentliga, vid sidan av det ideella och 
det privata, har (eller bör ha?) en del i den lokala utvecklingen. Vad som mer kan 
utläsas av citatet är att lokal utveckling sker genom partnerskap och att stärkande av 
individer är positivt för den lokala utvecklingen. Hur denna koppling ser ut anges 
dock inte. 

I tidigare refererade kunskapsöversikt som Dalarnas Forskningsråd producerat 
talas det som folkbildningens betydelse för lokalsamhället utifrån tre områden41. 
Dessa är infrastruktur, individuellt välbefinnande och kunskapstillskott. Beträffande 

                                                 
38  FBR:s Verksamhetsplan för 2005. 
39  REg prop 2005/06:192. 
40  Reg prop 2005/06:192, sid 12. 
41  Möller, 2004. 
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infrastrukturen sägs att folkbildningen har en infrastruktur för att nå ut till en stor 
del av befolkningen. Folkbildningens roll som mötesplats är central. Vad gäller folk-
bildningens roll för individuellt välbefinnande är den svårare att påvisa enligt för-
fattaren. Jag har svårt att se detta områdes direkta knytning till lokal utveckling, då 
jag primärt uppfattar lokal utveckling som något som är mer direkt riktat mot före-
teelser i lokalsamhället. Detta har visserligen konsekvenser för ett individuellt välbe-
finnande för den enskilde i förlängningen eller som en effekt. Att folkbildningen på 
olika sätt bidrar till att ett kunskapstillskott skapas är dock odiskutabelt, menar 
Möller42. 

Folkbildningsförbundet har i olika sammanhang betonat studieförbundens roll 
när det gäller lokal utveckling. I en skrift från 2006 har man samlat en del exempel på 
studieförbundens insatser för lokal utveckling.43 

I bostadsområdena Holma och Kroksbäck i Malmö startade, som tidigare 
nämnts, 2004 ett projekt kring lokal mobilisering. Det var ett projekt initierat av 
Folkbildningsförbundet och som drevs gemensamt av studieförbunden i Malmö.44 
Utvärdering av projektet visar att folkbildningen har en viktig roll i ett lokalt sam-
manhang och då kanske främst som katalysator eller underlättare i processer av lokal 
utveckling. Samma resultat återfinns i andra studier.  

Vår slutsats är att dessa organisationer fungerar som utomordentliga viktiga noder, som 
skapar och upprätthåller länkar mellan de lokala och de kommunala och regionala nivå-
erna. Sannolikt spelar dessa organisationer en avgörande roll i den typ av lokala utveck-
lingsprocesser som vi studerat i Sollefteå och Bräcke kommun.45  

I ovan relaterade studie har man beskrivit ABF som en, för lokal utveckling, under-
stödjande organisation, som man menar ibland har en avgörande betydelse för hur 
övriga aktörer kan agera. Forskarna tycker att det finns skäl att lyft fram länkarna 
mellan de lokala aktörerna, medborgarna, och de understödjande organisationerna. 
Dessa har i sin tur ofta länkar till politiska institutioner, andra makthavare och me-
dier och kan därför spela en roll som både samordnare, tolk och opinionsbildare för 
de lokala aktörerna. Folkbildningens roll för lokal utveckling tas i flera policydoku-
ment för given. Så görs även vad gäller den lokala utvecklingens potentialer och ef-
fekter. På detta sätt har lokal utveckling i mångt och mycket blivit ett policybegrepp. 
I vissa situationer och sammanhang tycks det vara legitimt att kalla ”allt” lokal ut-
veckling. Det är därför viktigt att beskriva och problematisera. Empiriskt finns dock 
inte mycket studerat kring folkbildning och lokal utveckling i storstädernas miljon-
programområden. Storstadssatsningen talar om lokal utveckling men har inget fokus 
på folkbildningens villkor i sammanhanget. Denna studie syftar till att fylla detta 
tomrum genom att under en treårs period studera folkbildningens roll i samman-
hanget. 

                                                 
42  Möller, 2004. 
43  FBF, 2006. 
44  Eriksson, 2006. 
45  Forsberg, Höckertin, Westlund, 2001, sid 68. 
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Utsatta bostadsområden 
Denna delstudies kontexter är vad som ofta benämns som utsatta bostadsområden. 
Begreppet har använts i Sverige bl.a. i offentliga texter under ett antal år. Ofta sätts 
begreppet inom citattecken och det tolkas då att det är för att markera att begreppet 
är officiellt men samtidigt diffust till sin karaktär.46 Flera har dock försökt att be-
skriva vad som kan innefattas i begreppet.  De allra flesta av dessa områden tillkom 
som en följd av det s.k. miljonprogrammet. Det var områden som företrädesvis 
byggdes mellan 1965 och 1975. Ett område kan betraktas som utsatt om det  

                                                

…..samtidigt är lågt prioriterat när det gäller offentliga och privata satsningar, med ef-
tersatt underhåll, förslitning, brister i social service, ointresserade hyresvärdar, bristande 
kommersiellt utbud, bristande bostads(fördelnings)politik o.s.v. Faktorer som stor 
omflyttning i området, avsaknad av arbetstillfällen, nedskärningar i skolor och social 
service, upplevelser av ojämlikhet och orättvisa bidrar till upplevelsen av utsatthet.47  

Tidigare talade man ofta om dessa områden som segregerade. Bostadsområden med 
olika former av problematik är således inget nytt fenomen. Att beteckna ett bostads-
område som utsatt kan ha många implikationer och bör därför problematiseras.  

Redan på 1940 och 1950-talen framfördes kritik mot det som då kallades förorter. 
Det fanns undersökningar som visade att där var kriminaliteten högre och den soci-
ala kontrollen mindre än i statskärnan.48 Studier visade t.o.m. att ju högre husen var i 
förorterna desto större var kriminaliteten. Kritiken mot miljonprogrammet (som de 
aktuella bostadsområden är resultat av) startade i mitten på 1960-talet då tidningen 
Expressen drog igång en artikelserie kring livet i förorten. Dessa kritiker menade att 
människor blev passiva av att bo i dessa ghetton där grannkontakten var minimal. 
Det fanns dock de som hade en annan uppfattning och menade att de boende i dessa 
områden inte alls var passiva eller utarmade. Det hävdades att människor trivdes bra 
i dessa områden och levde ett aktivt liv. Sedan miljonprogrammets utveckling har 
det funnits olika röster kring förortslivet. Forskningen har visat på bilder av givna 
och fastlagda mönster att se på dessa områden. Dessa mönster har sin grund i olika 
värderingar. Det är värderingar som utesluter andra sätt att se på områdena.49Dessa 
mönster har kallats olika saker av olika forskare. Exempel på benämningar är 
associationsstrukturer, mentala ledbilder, genrebilder eller diskurs. Dessa områden 
har sedan början av 1970-talet varit föremål för olika s.k. förbättringsinsatser men 
utan att man lyckats komma åt de problem man avsett att åtgärda. 

Diskurserna har det gemensamt att de verkar svåra att ändra på: efter snart trettio år av 
olika fysiska och sociala förändringar i de aktuella bostadsområdena kvarstår områden - 
för de utomstående i alla fall - som problemområden som ingen egentligen vill bo i.50  

En fråga som då infinner sig är varför det görs återkommande lokala satsningar i 
dessa områden när detta, enligt forskarna, inte tycks vara rätt väga att gå.  

 
46   Strömblad, 2003. 
47  Lahti Edmark, 2004, sid 25. 
48  Lövgren, 2002. 
49  Lövgren, 2002. 
50  Lövgren, 2002, sid 67. 
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Krisen i välfärden i Sverige i början av 1990-talet lämnade spår efter sig med 
tydliga mönster av segregation nu med etniska förtecken.51  Skillnaderna mellan 
dessa områden och andra har accentuerats52. Detta har på olika sätt skapat ett poli-
tiskt och socialt trauma. 

Enligt Lahti Edmark som närmare studerat Storstadssatsningen och dess effekter 
finns det olika teoretiska förklaringsmodeller vad gäller hur utsatta bostadsområden 
uppstått.53 Hon för fram två huvudsakliga förklaringsmodeller.  
 

• Den första är den objektivistiska som menar att sociala avvikelser orsakas av 
individuella faktorer eller strukturer och processer. Denna strukturfunktiona-
listiska modell är företrädd av exempelvis Merton54. 

• Den andra är den subjektivistiska förklaringsmodellen där själva stämplingen 
av personen eller av den påstådda situationen skapar problemen. Bakom detta 
tänkande ligger Beckers teorier kring stämpling55 och Goffmans om stigma.56 

 
Det finns flera sätt att förklara marginalisering och diskriminering som det till viss 
del kan sägas handla om. Förklaringarna är beroende av hur man väljer att definiera 
problemen och hur man teoretiskt vill förklara dem. En modell exempelvis för fram 
institutionella praktiker som utestänger och diskriminerar framförallt invandrare. En 
dimension i detta resonemang är det som kallas diskursiva praktiker som konstrue-
rar skillnader och Den Andre som annorlunda och som ett problem.57 

Förklaringarna till situationen i utsatta bostadsområden är komplexa och kan 
nog inte inordnas i någon enskild förklaringsmodell. I Sverige lyfts dock ofta brister i 
välfärden fram som orsak till problemen. Detta skulle i så fall vara en förklaring i 
likhet med den strukturfunktionalistisk modellen. Forskning visar att i utsatta områ-
den handlar det både om instängning i området och utestängning från resten av 
samhället. Isoleringen från övriga samhället kan ses som en av orsakerna till ska-
pandet av myten om den Andre, något som mer skulle likna den subjektivistiska 
förklaringsmodellen. Det har också enligt en del forskare varit ett ensidigt befors-
kande av de boende i de utsatta bostadsområdena och dess villkor och inte av sam-
hällsstrukturerna som sådana.  

Att endast fokusera den utsatte utan att försöka analysera samanhanget inklusive andra 
aktörer, är att utesluta möjligheten att få en helhetsbild och inte heller bejaka den ut-
vecklingspotential som kan ligga i själva mötet mellan olika parter. Den som befinner sig 
i en utsatt position gör det alltid i förhållande till något.58  

Nyare forskning inom området har dock lämnat ”ensidigheten” och förflyttat fokus 
till det omgivande samhället och dess institutioners betydelse för diskriminering. Att 

                                                 
51  Lahti Edmark s. 94. 
52  Denvall, 1995. 
53  Lahti Edmark, 2004. 
54  Se exempelvis Merton, 1967. 
55  Becker, 1963. 
56  Goffman, 1963. 
57  de los Reyes, Molina & Mulinari, 2003. 
58  Lahti Edmark, 2004, sid 21. 

 19 



 

endast studera det utsatta området eller människorna som bor där blir meningslöst 
om det inte sätts i relation till något.59  

Det finns många viktiga frågor kring dessa utsatta områden. Vad är det som gör 
att de tycks ha en resistens gentemot genomgripande förändringar och vad är det 
som gör att man trots att man har kunskap om områdenas känslighet för strukturella 
förändringar huvudsakligen satsar på insatser på områdes- eller grannskapsnivå.60 

De utsatta områdena fortsätter att vara utsatta år efter år. Det finns en stor rör-
lighet i områdena men denna rörlighet, fluidity, d.v.s. rörlighet mellan likartade om-
ständigheter, till skillnad från mobility vilket förutsätter en ändring i villkoren, in-
nebär att de personer som kommer att bo i dessa områden skiftar i hög grad men de 
har alla liknande situation. Att personerna som bor i området skiftar har mycket lite 
betydelse för synen på området som sådant.  

Utsattheten kan med detta betraktelsesätt således betraktas som ’överindividuell’ eller 
bortom individerna, snarast kopplat till själva platsen för boendet.61  

Det är viktigt att se helheten och betrakta bostadsområdet som en del av samhället. 
Det är något jag tagit fasta på i denna studie. På så sätt kan man säga att en grund-
läggande komponent i utanförskapet är relationell. Ett resonemang som följer av 
detta är att områdesinriktade insatser inte kan lösa strukturella problem. 

Om man således riktar blickarna mot vad som implementeras är det påfallande ofta bru-
karna som stöttas och rustas, som ska göras redo att inlemmas eller integreras i det eta-
blerade samhället. Att arbeta med att höja den enskildes kompetens är inte oviktigt, kan-
ske kan man rentav benämna detta som att mildra effekter av ett utanförskap, ett slags 
harm-reduction, eller bedriva ’case-work’ på områdesnivå. En alternativ tolkning är att 
den enskildes förutsättningar för en potentiell kommande integration i det etablerade 
samhället faktiskt kan förbättras. Men om inget samtidigt görs åt den andra halvan, de 
utestängande strukturerna, så lär inte lokala interventioner ensamt kunna göra en 
skillnad för att påverka orsaker eller mekanismer, stundtals kanske inte ens mildra 
symptomen.62 

Det handlar om komplexa förhållanden som går att problematisera på flera olika sätt. 
Flera forskare har inom olika discipliner studerat problematiken och funnit skiftande 
sätt att resonera63. Ovanstående tolkning tas upp, inte för att den måste vara den 
”bästa”, utan för att den i sitt resonemang har sin grund i den satsning som tidigare 
gjorts i de nu studerade områdena. 

Storstadssatsningen; en satsning på lokal utveckling i utsatta bostadsom-
råden? 
De utsatta bostadsområdena i storstäderna har givit upphov till en speciell sorts po-
litik, storstadspolitiken, som under senare år styrt insatserna i dessa områden. Denna 

                                                 
59  Se exempelvis Kamali, 2005. 
60  Lahti Edmark, 2004. 
61  Lahti Edmark, 2004, sid 30. 
62  Lahti Edmark, 2004, sid 79. 
63  Se exempelvis Sernhede, 2002, Wacquant, 1996, Hosseini-Kaladjahi, 2002. 
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politik tillkom i slutet av 1998.64 Den s.k. Storstadssatsningen som pågick mellan 2000 
och 2003 var en gigantisk statlig åtgärd som omfattade 24 bostadsområden i sju stor-
stadskommuner. Som en grund för denna satsning finns Storstadspolitiken vars två 
huvudmål är hållbar utveckling och brytande av segregationen och i samband med 
detta ett verkande för jämlika levnadsvillkor. Som ett konkret mål finns ett ökat de-
mokratiskt deltagande och delaktighet i utsatta bostadsområden. Satsningar i utsatta 
bostadsområden skulle vara långsiktiga och präglade av en helhetssyn.65 Insatserna 
skulle involvera fler olika aktörer både privata och offentliga. Staten ville att lokala 
utvecklingsavtal skulle reglera arbetet i de utsatta områdena. I Storstadssatsningen 
satsade staten drygt två miljarder kronor.66 Delar av satsningen anges handla om lo-
kal utveckling. Efter Storstadssatsningens slut har ett stort antal utvärderingar gjorts 
där man dels försöker se vad som hänt i de enskilda bostadsområdena dels vad man 
kan dra för lärdomar av satsningen som sådan. Lathi Edmark har gjort en analys av 
vad som händer vid offentliga interventioner och försökt att dra vissa mer generella 
slutsatser.67 I denna studie är det inte det offentliga och dess interventioner som står i 
fokus men jag menar att man ändå kan finna faktorer som kan vara relevanta för 
folkbildningens arbete med lokal utveckling i s.k. utsatta områden. Det är dock vik-
tigt att ha klart för sig att det i storstadssatsningen handlar om interventioner och att 
de helt är initierade av det offentliga. 

Lahti Edmark menar att det finns ett antal faktorer som man kan se påverkar ut-
fallet av de kommunala eller statliga interventionerna i de utsatta områdena. Hon 
talar om att det finns en grundförutsättning i detta och det är de boendes medver-
kan. Denna har hela tiden funnits med som ett krav från statsmakternas sida men är 
långt ifrån oproblematisk. En fråga man kan ställa sig är exempelvis vad skillnaden 
mellan deltagande och medverkan är?  Ibland talar man om en samverkansspiral 
som startar med ett samtal, som förhoppningsvis leder till en samsyn. Denna kan 
sedan övergå i ett samförstånd som leder till samverkan. Det finns dock problem i 
och med att initiativet till Storstadssatsningen kommer från statsmakterna.  

Som en alltmer uppmärksammad aspekt ifrågasätts och studeras om (och hur) man via 
ett politiskt eller myndighetsbaserat beslutat ’ovanifrånperspektiv’ kan frammana ett i så 
gott som samtliga interventioner efterfrågat ’underifrånperspektiv’68.   

Det handlar om vad man skulle kunna kalla en top-down styrd bottom-up interven-
tion. 

Vidare finns det faktor i omgivningen som påverkar utfallet av interventionerna. 
Dessa är samhällsutvecklingen, om det finns en sammanhållen politik och en politisk 
stabilitet. Dessa områden är speciellt känsliga. Ett exempel som Lahti Edmark tar 
upp är att man kanske förutsätter eller tror att integration på en arbetsplats leder till 
integration på andra områden. En mer långtgående integration förutsätter dock kan-
ske utbildning, social kompetens etc. Så i detta perspektiv kan en lokal satsning ha 
minimal betydelse eller effekt. Man måste satsa politiskt brett. Det är inte bara om-

                                                 
64  Palander, 2006. 
65  Reg prop. 1997/98:165. 
66  Reg prop 1997/98:165. 
67  Lahti Edmark, 2004. 
68  Lahti Edmark, 2004, sid 144. 
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givningen som spelar in utan även faktorer på lokal nivå. Där har områdets profil 
betydelse, likaså om det är riktade insatser eller ej. Riktade insatser gentemot exem-
pelvis invandrare fungerar bra för att stärka gruppen men inte öka integrationen i sig 
menar Lahti Edmark. Liknande resultat framförs även av andra forskare.69  

Tid, intresse och kommunikation likaväl som den lokala förankringen och kän-
nedomen har betydelse för hur väl interventionerna verkar. För att få tillstånd en 
dialog är det viktigt att utveckla nya kommunikationsvägar. Det har visat sig vara 
svårt många gånger för kommunerna att frigöra sig från gamla kommunikations-
mönster och möta medborgarna i en öppen dialog. Det handlar om att försöka ha ett 
flexibelt och varierat arbetssätt. Man har också många gånger olika bilder av områ-
det, situationen, problemen etc. Flera forskare ifrågasätter om det över huvud taget 
är möjligt att på detta sätt möta varandra. Många gånger är det personer ”utifrån” 
som bestämmer hur den lokala utvecklingen skall gestaltas och de boende blir till 
objekt för de utifrånkommandes visioner.70 De åtgärder som vidtages är sällan 
förankrade utan bestämda utifrån vissa normer och värderingar. En viktig och in-
tressant fråga här blir om man kan resonera på liknande sätt när det gäller folkbild-
ningens arbete. Handlar det även där om utifrån kommande visioner? 

Sammanfattningsvis kan man diskutera Storstadssatsningen mer generellt utifrån 
ett antal punkter: 
 

• Uppifrånkommande påbud om underifrånperspektiv. Det har diskuterats om detta 
överhuvudtaget är möjligt. Tidigare forskning menar dock att det är det71. 
Lahti Edmark ställer sig frågan om denna situation, d.v.s. att initiativen kom-
mer uppifrån eller utifrån, är ett tecken på demokratiskt underskott? Varför 
kommer inte initiativen underifrån? Kan det finnas andra orsaker än de som 
Lahti Edmark anger? Kan det handla om att de boende definierar situationen 
på ett annat sätt, att man ser andra problem? De som artikuleras av de ut-
ifrånkommande kanske inte är relevanta för det boende. Att använda sig av 
begreppen underifrån, ovanifrån och utifrån är inte heller helt problemfritt. 
Vad är det som gör ett initiativ till ett underifrånperspektiv och hur kan man 
resonera kring representationsfrågor i detta sammanhang? Är alla inifrån 
kommande initiativ per automatik mer representativa för de boende? 

 
• Styrande bilder av bostadsområdet. Det finns många mörka bilder av de s.k. ut-

satta bostadsområdena. Lahti Edmark ser dessa som en form av politisk kon-
struktion som har mycket starka ideologiska undertoner. Andra forskare har 
hävdat, som tidigare nämnts, att detta inte bara är politiska konstruktioner 
utan det kan betraktas som diskurser som bestämmer hur man kan tala om 
dessa bostadsområden.72 Lahti Edmark tror dock att genom att medvetet byta 
perspektiv öppnas andra möjligheter. Ett talande exempel på detta skulle 
kunna vara att från att ha talat om en krävande hyresgäst börja benämna 
samma person kund. Att ett perspektivbyte öppnar andra möjligheter kan 

                                                 
69  Se exempelvis Eriksson & Osman, 2003. 
70  Velásquez, 2001. 
71  Se exempelvis Ronnby, 1995, Eriksson, 2006. 
72  Lövgren, 2002. 
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kanske stämma men det är inte troligt att det i grunden förändrar rådande 
strukturer.  

 
• Bostadsområdet som bas för insatser. Det finns delade meningar om lämpligheten 

att ha bostadsområdet som interventionsområde. Det anses vara både för stort 
(det lilla grannskapet betraktas som meningsbärande) och för litet 
(strukturproblem kan ej lösas på lokal nivå).73 När områdena blir utpekade 
som utsatta kan det bli ’blaming the victim’. Arbetsbefrämjande insatser ex-
empelvis som läggs lokalt kan förvrida analysen. I ett sådant arbete har man 
kan kanske svårt att angripa orsakerna till arbetslösheten och då är frågan om 
bostadsområdet är rätt bas. I flera statliga utredningar diskuteras bostadsom-
rådet som bas för insatser. I bostadspolitiska kommitténs slutbetänkande 
sammanfattas fördelarna. 74 I detta framhålls att varje bostadsområde har sina 
problem och en lokal satsning kan därför lättare fokusera på just dessa. I slut-
betänkandet framförs också synpunkten att områdesperspektivet underlättar 
en helhetssyn men också förståelsen av sambandet mellan sociala, fysiska och 
ekonomiska faktorer. Ett brytande av sektorstänkandet och en medföljande 
ökande samverkan underlättas också. Dessutom framhålls att det är lättare att 
skapa en värde- och intressegemenskap kring de vardagliga bekymren och de 
boendes egna resurser kan mobiliseras lättare om arbetet är lokalt baserat. 

 
• Målgruppens deltagande. Vad vinner de boende med deltagande. Finns det eko-

nomiska värden? Eller kanske det handlar om demokrativärden? Andra reso-
nerar på annat sätt och ställer sig frågan om den lokala utvecklingen ska be-
stämmas av tjänstemännen i området eller genom demokratiska val.75 En an-
nan viktig fråga i detta sammanhang är om det finns någon skillnad mellan 
deltagande och inflytande? Alldeles klart är att det handlar om makt. Tjäns-
temännen upplever att det är svårt att nå de ”svaga”. Det tycks finnas ett 
problemformuleringsprivilegium inom kommunerna.76 Ett alternativt sätt att 
uttrycka det är att tala om intern kolonialism.77 Att det fanns en svårighet att 
nå de boende klarlades i det tidigare projektet kring lokal mobilisering i 
Malmö.78 

 
• Traditionens kraft. Det finns ett motstånd hos kommunerna mot att förändra 

sina arbetsmetoder. Det blir lätt att man använder de arbetsmetoder man all-
tid gjort och försöker foga in nya uppgifter i gamla fåror. Detta blev också 
tydligt i det tidigare Malmöprojektet. Några av studieförbunden hade pro-
blem med att arbeta på ett sätt man inte var van vid och meddelade också vid 
projekttidens slut att de tänkte återgå till sitt ”gamla” sätt att arbeta.79 

                                                 
73  Se vidare diskussionen kring community begreppet. 
74  SOU 1996:156. 
75  Velásquez, 2001. 
76  Wacquant, 1996, Sernhede, 2002. 
77  Velásquez, 2001. 
78  Eriksson, 2006. 
79  Eriksson, 2006. 
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• Tidsfaktorn Tid är en konstant bristvara. Det har redan tidigare konstaterats i 

olika sammanhang80. Inblandade känner ofta en stark press på att man måste 
prestera goda resultat. Förankringen underordnas behovet av påvisbara re-
sultat. Det finns ofta orealistiska förväntningar och sällan någon tid att re-
flektera över utvärderingsresultaten.81 

 
Sammanfattningsvis menar Lahti Edmark att interventioner gör skillnad men sällan 
leder till drastiska konsekvenser. Det kan kanske vara att en negativ trend bryts. Det 
finns en polariserande mytbildning kring dessa områden, dels som utsatt multipro-
blemområde dels som mångkulturellt centrum. Förutsättning för framgång är att de 
boende har inflytande och är delaktiga i interventionerna. Det har visat sig vara 
svårt. Inflytandet erbjuds ofta inom de befintliga ramarna och på tjänstemännens 
villkor och visar inte på nytänkande i någon större utsträckning. 

Ett dilemma är hur de boende ska uppfatta en myndighet som först är medan-
svarliga för att välfärdssystemet urholkas och sedan bidrar till lokala interventioner 
ur ett underifrånperspektiv. Lahti Edmark ställer sig frågan varför man kallar det för 
integrationsarbete när det snarare handlar om bistånds- eller välfärdsarbete. Hon 
menar att ambitionsnivån höjs då man beskriver besvikelse/kritik kring att insat-
serna inte kunnat påverka de grundläggande orsakerna till exempelvis segregation82. 
Idag förutsätts en processinriktning och ett underifrån perspektiv och en ökad om-
världsorientering (d.v.s. att vara en del av utvecklingen av ett hållbart samhälle). 
Detta är viktig kunskap också för folkbildningens aktörer. 

Avsikten med ovanstående avsnitt är att ge läsaren en ökad förståelse för ut-
vecklingen i vissa miljonprogramsområden. Det är områden som varit ”utsatta” för 
ett flertal olika lokala förbättringsprojektet som kan ha lett till en projekttrötthet hos 
de boende.83De problem och de erfarenheter som finns sedan tidigare är viktiga att 
ha med sig som en bakgrund till denna studie. Det lokala utvecklingsarbetet som 
pågår nu kan ses som en del i en pågående process där individerna i denna typ av 
bostadsområden görs till föremål för förbättrande insatser och interventioner. Stor 
del av dessa har riktat sig mot individer eller grupper inte mot lokalsamhället som 
sådant. 

Lokal utveckling i denna studie 
Lokalt utvecklingsarbete kan se olika ut beroende på var det bedrivs, vem som deltar 
men också beroende på vad det är man vill uppnå. Vad är det för problem som det 
lokala utvecklingsarbetet försöker lösa eller komma tillrätta med? Olsson och Wal-
denström ser det lokala utvecklingsarbetet som organiskt i den bemärkelsen att det 
inte har något uttalat slutmål utan endast delmål84. Hur utvecklingsarbetet kommer 
att förlöpa avgörs under resans gång. Detta blir en nödvändig motvikt mot det sam-
                                                 
80  Se exempelvis Eriksson, 2006. 
81  Lahti Edmark, 2004. 
82  Ett liknande fenomen beskriver Eriksson (2006) nämligen hur förväntningar och ambitionsnivå 

ändras under pågående projekttid. 
83  Eriksson, 2006. 
84  Olsson & Waldenström, 2006. 

 24 



 

hälleliga sektorstänkandet. Om jag tolkar författarna rätt blir det lokala utvecklings-
arbetet ofta ett alternativ till en mer aktiv offentlig verksamhet. Det offentliga funge-
rar som mest som ett processtöd. Författarna utgår från situationen på landsbygden 
och situationen i mindre orter. Jag tror att den kan te sig annorlunda i storstaden. 
Framförallt tycks den offentliga sfären vara synligare och en tydligare samverkans-
partner i det lokala utvecklingsarbetet där. Ser man tillbaka de senaste åren har det 
offentliga varit en viktig aktör i de utsatta bostadsområdena. Forskning visar dock att 
det inte alltid är okomplicerat när olika myndigheter tar för stor plats i det lokala 
sammanhanget.85 

Det kan här vara på sin plats att göra en distinktion mellan lokalt utvecklingsar-
bete och lokal utveckling. Lokal utveckling är en effekt. Det kan vara en effekt av 
lokalt utvecklingsarbetet men det behöver inte vara det. Utveckling kan enkelt be-
skrivas som en kvalitativ förändring i avsedd riktning, och i detta sammanhang 
skulle det handla om förändring i ett lokalsamhälle. Det kan naturligtvis vara svårt 
att mäta denna. Det jag talar om i kommande avsnitt är lokalt utvecklingsarbete och 
jag gör en bestämning av begreppet utifrån teorier, tidigare forskning och den kon-
text, i form av utsatta bostadsområden, som denna studie rör. 

I ett första led väljer jag att se lokalt utvecklingsarbete som en samverkan mellan 
olika aktörer; oftast offentlig förvaltning, frivilliga organisationer, näringsidkare och 
medborgare.86  

Det lokala utvecklingsarbetet rör lokalsamhället men vad som menas med lokal-
samhället kan skifta. Lokalsamhället eller community som den anglo-saxiska termen 
är, har problematiserats tidigare i denna rapport. I detta sammanhang ser jag com-
munity som en deskriptiv kategori som kan beskrivas dels utifrån plats/territorium 
dels utifrån intresse.87 Ett fokus på lokalsamhället kan dock leda tankarna till att lös-
ningen till upplevda bristsituationer finns i bostadsområdet. Kritikerna av ett fokuse-
rande på lokalsamhället hävdar att detta leder till att blickarna leds bort från de 
strukturella faktorerna och dess betydelse för hur livet gestaltar sig i bostadsområ-
det.88 

En annan viktig faktor i sammanhanget är deltagande.89 Deltagande har på olika 
sätt problematiserats bl.a. i de utvärderingar som gjorts i samband med storstads-
satsningen. När är man delaktig och vad innebär det att vara delaktig? Hur ser skill-
naden mellan inflytande och deltagande ut? När man talar om deltagande i detta 
sammanhang handlar det om att de som bor i området skall vara delaktiga. Detta 
kan i vissa kontexter vara en självklarhet90men så är inte fallet i de områden jag 
studerat. 

Lokalt utvecklingsarbete handlar om positiva aktioner i syfte att, åtminstone i 
förlängningen, förbättra situationen i lokalsamhället. Det är handlingar som leder till 
förändring.91 

                                                 
85  Se exempelvis Lahti Edmark, 2004. 
86  Se exempelvis McConell, 1991, Forsberg, Höckterin & Westlund, 2001 och reg prop 2005/06:192. 
87  Se exempelvis Cohen, 1985 och Hoggett, 1997. 
88  Se exempelvis Lahti Edmark, 2004 och Velásquez, 2001. 
89  Se exempelvis McConell, 1991. 
90  Olsson och Waldeströms rapport från 2006 illustrerar detta på ett tydligt sätt. 
91  Se exemeplvis Olsson & Waldeström, 2006 och McConell, 1991. 
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I det lokala utvecklingsarbetet sker oftast en lokal mobilisering. Genom att män-
niskor kommer samman och agerar för en gemensam sak frigörs latenta resurser. 
Detta beskrivs i flera tidigare forskningsrapporter.92 

I det lokala utvecklingsarbetet sker oftast också ett lärande. Det kan exempelvis 
innebära att man tillsammans med andra utvecklar och förändrar sitt sätt att tänka 
kring vissa företeelser. Som medaktör i ett lokalt utvecklingsarbete får man ett annat 
sätt att tänka och reflektera.93 

Sammanfattningsvis kan sägas att lokalt utvecklingsarbete är svaret på olika 
bristsituationer i lokalsamhället. Som ett övergripande mål, eller kanske som en 
outtalad värdegrund finns tankar om ett gott och demokratiskt samhälle. Lokala 
aktörer (de boende, frivilliga organisationer, det offentliga och näringslivet) samver-
kar i positiva aktioner för att nå ett mer välfungerande lokalsamhälle. Det lokala ut-
vecklingsarbetet är riktat mot lokalsamhället men medför ofta att olika lokala grup-
per i området mobiliseras. I förlängningen kan det också leda till känslor av egen-
makt hos den enskilde individen d.v.s. att den enskilde upplever att han har möjlig-
het att själv styra över sitt liv och fatta självständiga beslut. Det är vad man ibland, 
med ett engelskt ord, brukar kalla empowerment. Jag ser således lokalt utvecklings-
arbete som något som riktar sig mot lokalsamhället men som kan ge återverkningar 
hos den enskilde individen. Naturligtvis kan det också vara tvärtom, d.v.s. att det 
startar med en inriktning på den enskilde eller på grupper av människor och sedan 
ger effekter på lokalsamhället, men då kan det vara svårare att se eller förutse 
kopplingarna mellan de olika nivåerna. 

I denna första rapport kommer jag att beskriva olika verksamheter och aktörer i 
de aktuella områdena. Efter detta görs ett försök att utifrån ovanstående tänkande 
kring lokal utveckling vaska fram exempel på lokalt utvecklingsarbete. Fortsätt-
ningsvis kommer folkbildningens roll i den lokala utvecklingen att närmare studeras. 
De teoretiska grunderna kommer att utvecklas, likaså exempelvis frågor kring makt 
och medborgarskap knutet till folkbildningens roll. 

                                                 
92  Se exemeplvis Olsson & Waldeström, 2006 och Eriksson, 2006. 
93  Olsson & Waldeström, 2006. 
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De studerade områdena  
De resultat som redovisas i denna rapport rör tre bostadsområden i två stora kom-
muner. Det är en rapportering över forskningsprojektets första år. I rapporten redo-
visas den kartläggning som gjorts av områdena kring verksamheter och aktörer som 
på något sätt är aktiva i lokalsamhället. Dessa kartläggningar är inte på något sätt 
heltäckande utan snarare en beskrivning av olika personers berättelser om deras sätt 
att uppfatta dessa områden. Det innebär att det kan finnas mycket och viktig verk-
samhet och för den lokala utvecklingen viktiga personer som inte berörs i rapporten. 
Ambition har inte heller varit att ge en heltäckande bild då jag inte tror att det är 
möjligt. Jag vill snarare försöka att på olika sätt spegla relevanta verksamheter i 
dessa områden. I avsnittet diskuteras också vad man kom fram till i Storstadssats-
ningen beträffande dessa tre områden då detta är en given utgångspunkt som jag ser 
det. 

Malmö 
Malmö är Sveriges tredje största stad med sina 269 142 invånare.94 Det mångkultu-
rella är en stark profil i Malmö då nästan 40 % av malmöborna har sina rötter i andra 
länder än Sverige. Av de 25 % som är födda i utlandet har 64 % idag svenskt med-
borgarskap. De stora invandrade grupperna kommer från Jugoslavien, Irak, Dan-
mark, Polen och Bosnien. Denna invandring har varit ytterst betydelsefull för förut-
sättningarna för Malmös framtid, men också en stor utmaning.95 Malmö står inför 
många bekymmersamma situationer vad gäller exempelvis utanförskap och segre-
gation. Förvärvsfrekvensen är 64 % i Malmö (jämfört med 76 % i riket i övrigt). För 
utrikesfödda i Malmö är situationen värre. Där är förvärvsfrekvensen endast 41 %. I 
de kommunala skrivningarna kring situationen i Malmö är man försiktig med att 
lägga skulden för den bekymmersamma situationen på någon specifik grupp. Man 
uttrycker det diplomatiskt på följande sätt 

Nya, och ibland främmande inslag ger Malmö energi och puls. Alla bidrar till mångfald 
och skapar en ny profil för vår stad. Malmö är på väg att bli en modern europeisk stor-
stad. Mångfalden av möten och möjligheter skapar grunden. Men här ligger också ut-
maningarna.96 

Vidare säger man 

Den etniska mångfalden får inte vara en svaghet för Malmö, utan ska istället vara den 
resurs och framgångsfaktor den kan, och måste vara. 

Bekymren beskrivs dock i många sammanhang som stora. Förutom arbetslösheten är 
den höga andelen elever som inte är behöriga till gymnasiet ett stort problem. I 
Malmö är genomsnittet 21 % medan det i riket i övrigt är 8 %. I vissa stadsdelar är 
procenten så hög som 47.  I Malmö finns vissa bostadsområden med en stor trång-

                                                 
94  2005-01-01. 
95  Detta enligt Välfärd för alla.. 
96  Välfärd för alla (www.malmo.se/vfa). 

 27 



 

boddhet och också en koncentration av människor som behöver ekonomiskt stöd97. 
Politiskt finns det en vilja och en ambition att komma tillrätta med problemen (åt-
minstone på ett retoriskt plan). Viljan finns manifesterad i ”Välfärd för alla” som är 
en handlingsplan med syfte att på ett avgörande sätt öka välfärden för grupper som 
på olika sätt är socialt eller ekonomiskt utsatta i Malmö. Genom en samhällelig 
kraftsamling vill man hitta lösningar till bl.a. det som uppfattas som de största ut-
maningarna; hög arbetslöshet, höga socialbidragskostnader, brister i utbildningsom-
rådet och brottslighet. ”Välfärd för alla”, som rör många samhällsområden, har en 
bred politisk uppslutning.98 

Storstadssatsningen i Malmö är en annan omfattande samhällelig satsning, denna 
dock initierad på riksnivå, som berör situationen i de studerade områdena. Denna 
satsning omfattade i Malmö fyra stadsdelar varav en var Hyllie, den som Holma och 
Kroksbäck är en del av. Storstadssatsningen i Malmö hade ett övergripande 
integrationsmål och riktlinjer som för det första handlat om ett underifrån-
perspektiv.99 Det innebär att invånarnas reella engagemang och delaktighet betonats. 
Man har velat ta tillvara de boendes resurser och kompetens. Det förordades en 
samverkan och ett delat ansvar för det arbete som planerades och utfördes. Helhets-
synen innebar att de insatser som gjordes skulle samordnas men också att man skulle 
leta efter modeller för hur verksamheten i stort skulle kunna samordnas för att re-
surser på ett bättre sätt skull kunna utnyttjas. För det andra har Storstadssatsningen i 
Malmö handlat om långsiktighet. Tanken var att de projekt som startades på något 
sätt skulle integreras med den ordinarie verksamhetsstrukturen för att ha en möjlig-
het att överleva efter projekttidens slut. Detta förankringsarbete ansågs viktigt och 
ansvaret för detta delades av den ordinarie verksamheten och politiker men också de 
i projekten aktiva.  

Ett större antal utvärderingar av satsningen har gjorts. I en komparativ samman-
fattande utvärdering tas utgångspunkten i ett lokalt utvecklingsarbete.100 Där sägs att 
lokalt utvecklingsarbete var en del i storstadssatsningen och den handlade om att 
öka invånarnas trygghet, hälsa, trivsel och delaktighet. Det handlade också om insat-
ser för att minska segregation, öka demokratin och att höja stadsdelarnas attrak-
tionskraft. Enligt utvärderingen misslyckas ofta den typ av projekt som försöker lösa 
dessa problem.  

Initiativen slår fel eller stannar på pappret, resultaten är svårmätta, de aktiva invånar-
grupperna är små och inte representativa, engagemanget ebbar ut, även om man lyckats 
mobilisera intresse i början.101 

Att man inte lyckas kan, enligt utvärderingen, bero på den inneboende motsätt-
ningen i att någon ovanifrån ska initiera ett engagemang underifrån. Således lik-
nande synpunkter som exempelvis Lahti Edmark framför.102 Här måste man ta hän-

                                                 
97  Här talas omväxlande om stadsdelar och bostadsområden. Anledningen till detta är att villkoren 

inom en stadsdel kan skifta från ett bostadsområde till ett annat. 
98  Välfärd för alla (www.malmo.se/vfa). 
99  Andersson, m.fl., 2003 a). 
100  Andersson, m.fl., 2003. 
101  Andersson, m.fl., 2003 sid11. 
102  Lahti Edmark, 2004. 
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syn till sådana saker som skillnader i makt, kunskap och andra resurser. Men det 
handlar också om orealistiska mål som på olika sätt är svåra att operationalisera, en-
ligt utvärderingen. Projektorganisationer i sig är också problematiska då de dels an-
ses kunna överskrida befintliga administrativa och byråkratiska gränser samtidigt 
som projekten inom offentlig förvaltning på olika sätt är underställda myndigheter-
nas kontroll och styrning.103 

De olika stadsdelarna i Malmö har olika förutsättningarna varför projektorgani-
sationen och det konkreta arbetet inom storstadssatsningen har kommit att se olika 
ut. Det finns dock vissa faktorer som betonas som framgångsrika i storstadssats-
ningen i Malmö som helhet och det är  
 

• nya integrationsskapande metoder (exempelvis anställning av integrerare)104 
• vidgad och förnyad föreningsstruktur (att kvinnor och ungdomar har fått stöd 

i föreningsuppbyggandet nämns som ett exempel) 
• skapande av formella och informella nätverk (interkulturella invånarnätverk 

har skapats bland annat) 
• forum för medborgarinflytande 
• nya tänkesätt och samarbetsformer inom stadsdelarna (ett mera tvärsektio-

nellt samarbete och ett behovsbaserat förhållningssätt).105 
 

Några av de mer allmänna slutsatserna i utvärderingen är att storstadssatsningen 
varit bra för många enskilda individer. I en sammanfattning sägs  

….att enskilda människor fått del av insatser som i olika grad förändrat deras liv. Många 
har fått tillgång till ett nytt språk, mer kontakter med människor utanför sin egen krets 
och mer inflytande över sin tillvaro. Resultat som dessa är inte mätbara ekonomiskt eller 
statistiskt.106 

Det finns både fördelar och nackdelar med fokus på det lokala sammanhanget enligt 
utvärderarna. En nackdel är att områden med mer resurser inte deltar i arbetet. Det 
är således en brist på kommunikation men också erfarenhetsutbyte med andra 
stadsdelar involverade i samma satsning. Här synliggörs också den instängning som 
tagits upp tidigare. 

En viktig satsning i Malmö har varit att inrätta s.k. lokala arbets- och utveck-
lingscentra (AUC). Dessa startade 2000 och är ett samarbete mellan kommunen, för-
säkringskassan och arbetsförmedlingen. De bedriver en form av arbetsförmedling. 
Målgruppen är långtidsarbetslösa som bedöms kunna komma igång i arbete inom ett 
eller två år. Grunden har varit ett helhetsperspektiv på människan. Det samman-
tagna resultatet är att man lyckats bra med sitt arbete. Några viktiga framgångsfak-
torer som framkommit här är mer tid till varje arbetssökande och de samordnings-
vinster man kunnat göra. Begränsningar har bl.a. funnits i moderorganisationernas 
styrande över verksamheten och brist på hänsyn till den samma. Varje AUC har 

                                                 
103  Andersson, m.fl., 2003. 
104  Jag återkommer till detta med integrerarna längre fram i rapporten. Se exempelvis sid 33. 
105  Andersson, m.fl., 2003. 
106  Andersson, m.fl., 2003, sid 8. 
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lyckats få ut mellan 30 och 40 personer/månad i arbete eller studier (antal inskrivna i 
Hyllie var 2002 818 personer under hela året). Generellt sett har det varit svårare att 
få ut invandrare från Irak, Iran och Somalia.107 

En del insatser i Storstadssatsningen i Malmö relateras till vad som benämns 
nätverksteori.  Den innebär att man ser samhället som uppbyggt av ett nätverk av 
relationer mellan medborgare på olika nivåer och i olika delsystem. De olika syste-
men har olika makt och tolkningsmöjligheter och människors avstånd till viktiga 
delsystem varierar. Integration innebär i detta sammanhang att man skapar förbin-
delse mellan olika delsystem, grupper av individer och individer. För att få en för-
bindelse mellan olika delsystem behövs någon sorts brygga eller tolk som kan göra 
krav, regler etc. begripliga mellan olika delsystem. Detta arbete kan utföras av vad 
som i Malmö kom att kallas integrerare.108  Dessa integrerare kan vara offentligan-
ställda eller ”privata” eldsjälar. I den tidigare nämnda sammanfattande utvärde-
ringen skiljer man således mellan fristående integrerare (de kallas här även ”com-
munity workers”) och professionella integrerare. I Malmö har man anställt profes-
sionella integrerare som en del av storstadssatsningen.109 Vidare säger man i rappor-
ten 

Länken måste fungera utan en mängd mellankommande och fördröjande förfrågningar 
och konsultationer.110 

Integrerarna som anställdes i Holma och Kroksbäck diskuteras också längre fram i 
denna rapport. 

Holma och Kroksbäck 
De områden i Malmö som fokuseras i denna studie är Holma och Kroksbäck. Dessa 
områden tillhör stadsdelen Hyllie och ligger alldeles intill varandra med endast en 
gräsplan emellan. Holma är lite mindre både vad gäller yta och antal invånare. Det 
bor cirka 8 000 personer totalt i de två områdena. Från början var det tänkt att områ-
det skulle byggas ut men en vikande efterfrågan på bostäder satte stopp för detta.111 
Andelen förvärvsarbetande är låg (Kroksbäck 55 %, Holma 41,9 %).112 I Kroksbäck 
erhåller 17 % ekonomiskt stöd och i Holma är andelen 29. Av barnen lever cirka 80 % 
i Holma i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd. Procenten är något lägre i 
Kroksbäck. Som i Malmö som helhet är andelen utrikesfödda hög i områdena (36 % i 
Kroksbäck och 50 % i Holma). Om man bara ser till barnen så är det 90 % av dem 
som har minst en förälder född utomlands. De stora språkgrupperna i områdena är 
arabiska, albanska och afghanska.  
Båda områdena består mestadels av höghus som byggdes på 1960- och 1980-talen. 
Områdena skulle kunna karaktäriseras som miljonprogramområden. Hyreshusen 
ägs av Malmö kommunala bostadsbolag, MKB. MKB:s hyresbestånd är klassat i olika 

                                                 
107  Andersson, m.fl., a) 2003. 
108  Integrerare är en benämning på denna funktion, andra är linkworker, brobyggare men även 

samordnare. 
109  Se sid 28. 
110  Andersson m.fl. 2003 sid 9. 
111  Andersson m.fl., 2003. 
112  Uppgifterna är hämtade från Malmö kommuns statistik och rör förhållandena 1 januari 2004. 
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”attraktionsnivåer” utifrån sitt läge, där A är mest attraktivt och C minst. Holma och 
Kroksbäck är klassade i kategori C, något som bekymrar fastighetschefen i området. 
Han vill få bort den stämpel och i stället kalla områdena för utvecklingsområden. 
Husen och de omgivande grönområdena är välskötta. MKB använder sig sedan ett 
1993 av ett system med självförvaltning som man tror är en av orsakerna till att 
områdena är så välskötta. Genom de boendes engagemang minskar förstörelsen, är 
den enkla logiken bakom självförvaltningen. Alla som flyttar in i området erbjuds att 
tillsammans med andra, för en liten summa pengar, ta del av skötseln av den yttre 
miljön i bostadsområdet, d.v.s. gemensamma utrymmen såsom gårdar, grönytor och 
trappuppgångar. Det hela startade i Holma och går allmänt under beteckningen 
Holmamodellen. I området har man genom åren fått ta emot många studiebesök. I 
området finns boende som varit med från starten 1993. En av dem säger 

Gemensamt vardagligt arbete har gjort gott för sammanhållningen mellan oss som bor 
här i området.113 

MKB uppger att cirka 15 % av de boende är aktiva i detta arbete och de är spridda 
åldersmässigt.114 

En tredjedel av lägenheterna är bostadsrätter, tillhörande Riksbyggen, och i 
Kroksbäck finns det även ett litet område med egenägda villor. Det finns inget cent-
rum i något av områdena och servicen måste betraktas som minimal. Det finns några 
få butiker och en liten kebabrestaurang. Områdena saknar post och bank och lik-
nande service. Detta är något som bekymrar de flesta aktörer i området och bl.a. 
MKB arbetar aktivt för att locka dit näringsidkare av olika slag.  

I Kroksbäck finns det en barnavårdscentral och en vårdcentral och i Holma ett 
serviceboende för äldre. Båda områdena har sina egna skolor och förskolor. I Holma 
skola finns årskurserna 1 – 6. Där finns också tre kommunala förskolor och en privat 
Montessori förskola. I förskolan har 95 % av barnen annat modersmål än svenska. I 
Kroksbäcks skola finns årskurserna 1 – 9 samt en förskola. I denna skola är det 85 % 
av barnen som har ett annat modersmål än svenska. Om kring 30 olika språk talas i 
skolan. Detta innebär en speciell situation för skolans personal och stora satsningar 
har gjorts för att få situationen hanterbar. Redan när området var nybyggt uppmärk-
sammades problem där och områdena har varit föremål för ett stort antal projekt där 
man försökt komma tillrätta med olika sociala bristsituationer.115 

Till området kan man ta sig kommunalt genom att åka buss. Båda områdena ut-
gör slutstation på en busslinje. Promenerar man från centrala Malmö tar det cirka 45 
minuter i en rask promenad att ta sig till området. Även om områdena är relativt väl-
avgränsade upplever man som besökare inte att de är geografiskt isolerade från om-
råden runt omkring. En kort promenad leder exempelvis till Bellevues centrum. In-
tervjustudier med boende har dock visat att det finns känslor av isolering.116 Områ-
dena direkt söder om Holma och Kroksbäck är idag inte bebyggda. Där planeras 
dock byggnation i samband med den påbörjade citytunneln. Detta är något som man 
tror ska höja dessa områdenas status. Citytunneln är en kommunikationslösning som 
                                                 
113  MKB, 2006, sid 8. 
114  MKB, 2006. 
115  Alexandersson, 1988. 
116  Andersson, 2003. 
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ska knyta ihop järnvägen norr om Malmö med järnvägen mot Trelleborg, Ystad och 
Köpenhamn. Stora delar består av en tunnel under centrala delar av Malmö. En 
station kommer att byggas vid Hyllie. Hela bygget beräknas vara klart 2011.117 

På vintertid upplevs Holma och Kroksbäck som ödsliga och tomma. Enligt en f.d. 
boende i området är det annorlunda sommartid. Då finns det mycket folk ute i 
området. MKB har satt upp grillar och människor träffas för att grilla, äta och umgås. 
Enligt en kvinna som bott i området nästan 30 år var det vanligt förr att man också 
spelade musik och dansade utanför husen på sommarhelgerna. Enligt henne har 
tyvärr situationen förändrats. De många muslimska grupperna i området har lett till 
en olycklig uppdelning mellan muslimer och kristna enligt hennes sätt att se det. 
Upprinnelsen till detta var att muslimerna behövde egna grillar för att kunna grilla 
ute. Detta ledde till en uppdelning i områdena, där de olika grupperna hade ”egna” 
grillar. Hon tror att detta haft betydelse för hur området sedan utvecklats, d.v.s. till 
en större uppdelning mellan muslimer och icke-muslimer. 

Storstadssatsningen i Holma och Kroksbäck 
I storstadssatsningen i Hyllie har insatserna konsekvent riktats till olika språkgrup-
per i områdena. De boende har engagerats i arbetet och syftet har varit tvåfallt näm-
ligen dels att allmänt stärka dessa grupper dels att skapa en form av interkulturell 
gemenskap. 

I Hyllie har det framhävts att man framförallt lyckats med att tillämpa ett unde-
rifrånperspektiv och här betonas dialogen med målgruppen118. Det har funnit både 
utrymme för deltagarinflytande och stöd av professionella delvis med kulturell 
kompetens. Det har funnits en strävan och man har också lyckats att tillvarata de 
boendes egna resurser. 

Rent organisatoriskt har Storstadssatsningen sett lite olika ut i de olika stadsde-
larna i Malmö. I Hyllie valde man att lägga allt under ett tak d.v.s. under enheten 
Arbete & Utveckling. Detta antas ha förenklat integrationen med övrig verksamhet. 
Framgång eller ej är också beroende av kommunala och nationella direktiv. Här tas 
den ökade fokuseringen på tillväxt som lanserades mitt i satsningen som ett exempel 
på ett hinder i arbetet.  

I Hyllie har man speciellt betonat satsningen på anställningen av integrerarna. 
Deras uppgift har varit att försöka sammanlänka de boendes perspektiv med myn-
digheternas och det har de gjort utifrån sin specifika språk- och kulturkompetens. En 
dialog har hela tiden förts dels med de ”nya” invandrargrupperna dels med de 
”gamla” svenska föreningarna i områdena som representeras av de s.k. boenderå-
den. Integrerarna tillhörde själva någon av de stora språkgrupperna i området. Inte-
grerarna har som en del i sitt arbete kartlagt de boendes behov och utifrån detta har 
cirka 150 olika projekt startat. Enligt utvärderingar som gjorts kom de dock att ha en 
alltmer tolkande och överbryggande funktion då de kom att fungera som kulturkon-
sulenter även i övrig verksamhet i stadsdelen. 

Boenderåden har fått medel från Storstadssatsningen på villkor att invandrarfö-
reningarna varit representerade i boenderåden. Över huvud taget så har satsningen i 

                                                 
117  www.citytunneln.se. 
118  Andersson, 2003. 
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Hyllie mycket riktat in sig på invandrargrupperna i området. Det övergripande må-
let har varit att verka för jämlika villkor och i detta sammanhang har man främst 
inriktat sig på jämlika villkor vad gäller arbete och utbildning. I denna satsning, 
hävdas det, har underifrånperspektivet varit starkt då man vänt sig till främst de 
albanska, afghanska och arabiska boende och då kvinnor och barn. Det är dessa 
grupper som man upplever stått längst från inflytande tidigare. I stadsdelen har 
också funnits ett mångfaldsperspektiv vilket i detta sammanhang inneburit att man 
försökt att ta tillvara de resurser som finns i de invandrade grupperna. Det har tagit 
sig uttryck i bl.a. att av de anställda på AUC har 45 % utländsk bakgrund. Många av 
projekten bygger på idén att man behåller och utvecklar sitt eget språk och sin egen 
kultur i gemenskap med människor som man delar bakgrund med. Detta menar 
många strider inte mot ett integrationstänkande men i något skede måste det också 
till en kontakt mellan olika grupper, ett gränsöverskridande talar man om i de aktu-
ella utvärderingsrapporterna. Projekt med gränsöverskridande ambitioner har därför 
stöttats. En annan viktigt utgångspunkt i Hyllie har varit att de projekt som startar 
ska vara nydanande och att de tidigt skall implementeras i ordinarie verksamhet. 

Enligt en utvärderingsrapport kan man se att integrationsarbetet är uppdelat i 
två faser.119 Den första fasen är den som omtalats ovan d.v.s. inventering av resurser 
och behov. Den andra fasen som resterande tid handlar om att få till stånd en inter-
kulturell samverkan mellan olika nätverk. Enligt utvärderingen var den första fasen 
lyckosam, mer lyckosam än i andra stadsdelar då man i hög grad lyckades engagera 
personer med utländsk bakgrund i olika projekt. Den andra fasen har dock inte varit 
lika lyckosam. Resultatet av integrerarnas arbete är svåranalyserat, men det har lett 
fram till alternativa sätt att arbeta enligt utvärderingen som ägnar just integrerarna 
ett stort utrymme.120 Integrerarnas arbetsuppgifter delas in i två olika områden; nät-
verksbyggande och skola och utbildning. Angående nätverksbyggande har man 
framförallt arbetat gentemot föreningar och bl.a. ordnat kurser i föreningskunskap. 
Det har också etablerats ett nätverk av nyckelpersoner. Tanken var när storstads-
satsningen avslutades att detta nätverk som då bestod av 70 personer skulle ersätta 
tidigare boenderåd som ditintills varit mycket etniskt svenskt. Tanken var att stads-
delsförvaltningen skulle samla detta nätverk för regelbundna möten kring stadsde-
lens utveckling. De tidigare boenderåden har i allt högre grad förlorat sin represen-
tativitet. Försöken att integrera de gamla och nya föreningarna har präglats av stri-
digheter och en kamp mellan olika typer av sociala rörelser och organisationsformer 
Det har i området också bildats ett kvinnonätverk. I utvärderingsrapporten står 

Nätverket kan också ses som resultat av arbetet på att engagera boende med olika etnisk 
bakgrund i gemensamt arbete för att utveckla det egna närområdet och skapa tvärkultu-
rella forum.121 

Utvärderingen betonar integrerarnas insiderposition och menar att mycket av det 
arbete de gjort inte hade kunnat utföras av etniska svenskar. Det finns ett ”äkta” 
förtroende och man har arbetat med okonventionella metoder som infiltration och 
öppna konflikter. Det råder dock delade meningar om betydelsen av integrerarnas 
                                                 
119  Andersson, m.fl., 2003. 
120  Andersson, m.fl., 2003. 
121  Andersson, m.fl., 2003, sid 46. 
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arbete. Flera av de boende uppger vid samtal att de är kritiska och menar att integre-
rarna endast brytt sig om ”de egna”, d.v.s. inte gått utanför etncitets-, klan-  eller 
släktgrupperna. 

I nätverksbyggandet har man också vänt sig till barn och ungdomar. Det kon-
stateras även här att det tar tid om man ska kunna överbrygga språkliga och kultu-
rella olikheter. Som en följd av nätverksbyggande gällande barn och ungdomar har 
ett ungdomsråd bildats som samverkar med politiker och förvaltningstjänstemän i 
för ungdomarna viktiga frågor122. 

I området har mindre satsningar gjorts med brottsförebyggande syfte dock utan 
mätbara resultat i form av mindre brottslighet. 

De prioriteringar som gjordes i området kan således sägas ha utgått från de öns-
kemål de boende hade.123 Här var det tre teman som dominerade och det var de 
samma inom alla tre språkområdena. 

 
• arbete åt vuxna 
• hjälp till barnen i skolan genom ”egna” lärare 
• orientering om det svenska samhället. 

 
Första punkten har man försökt lösa genom AUC.s verksamhet och hjälpen till bar-
nen i skolan har utvecklats till Kroksbäcksskolans studieverksamhet. Denna har bli-
vit rikskänd och innebär att pedagoger med elevernas hemspråk anställs på skolan. 
Dessa bedriver sedan undervisning i några ämnen på elevernas hemspråk. Detta sy-
stem har förbättrat elevernas prestationer och inneburit att fler exempelvis har er-
hållit slutbetyg från grundskolan. Den tredje punkten har man arbetat med genom 
olika former av vuxenutbildning och en ny form här har varit utbildning på det egna 
hemspråket. Denna bedrivs tillsammans med Hyllie Parks folkhögskola på filialen 
Världens Hus i Kroksbäck. Tanken är att denna verksamhet inordnas under utbild-
ningsförvaltningen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Malmö är en kommun som på senare år flitigt 
diskuterats i massmedia och då inte sällan i termer av problem. Kommunen utmär-
ker sig också på olika sätt genom att ha andelar vad gäller exempelvis arbetslösa och 
elever som inte är behöriga till gymnasieskolan, som är betydligt högre än genom-
snittet i Sverige. Andelen personer med utländsk bakgrund är också högre än på 
många andra ställen. Detta är något som man från kommunens sida vill framhäva 
som positivt. I Malmö finns ett antal bostadsområden som med regeringens voka-
bulär kallas utsatta. Det är områden som ofta beskrivs utifrån sin annorlundahet.124 
Personerna som bor i dessa områden blir de Andra.  Den annorlundahet som på 
1960-talet och åren framöver präglade de utsatta områdena var social, medan man 
idag kanske skulle kunna tala om en etnisk, eller snarare både ock. Situationen på 
1960-talet ledde också till att olika insatser och projekt iscensattes i dessa områden. I 
ett av de nu aktuella bostadsområdena, Kroksbäck, pågick på 1970-talet ett projekt 
kring mobilisering.125 Det var ett förändringsarbete med strävan att skapa ett bättre 

                                                 
122  Andersson m.fl., 2003. 
123  Andersson m.fl., 2003. 
124  Sernhede, 2002. 
125  Alexandersson, 1988. 
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liv för de boende.  Det var ett mobiliseringsarbete som man på den tiden benämnde 
samhällsarbete. Vad har hänt sedan dess? Ja, inte så mycket kanske. Idag är det 
andra människor som bor i området men problemen kvarstår. Vid en sådan tillbaka-
blick är det lätt att tänka att problemen finns inbyggda i området som sådant och i de 
rådande strukturerna och inte har något att göra med de enskilda individer som just 
nu råkar bo där. 

I Sverige är det i första hand kommunerna som har ansvaret för att människor 
lever under förhållanden som är acceptabla. Detta är i många fall en tung uppgift 
som kräver att olika resurser i lokalsamhället samordnas. 

Man kan dock konstatera att på det sätt som gjorts ovan beskriva vissa områden 
som utsatta, som segregerade och som miljonprogramområden 

….styr tänkandet i vissa banor och hjälper ibland till att legitimera svagt underbyggda 
planer på förändring av den sociala miljön. Talar man om en invandrargrupps starkt 
segregerade boende i ett av miljonprogrammets områden är risken därför stor att associ-
ationerna främst leder till problemfyllda processer i stället för en förutsättningslös analys 
av negativa och positiva konsekvenser.126 

Om planerna för förändringsarbetet är svagt underbyggda måste man ställa sig frå-
gan vilken betydelse dessa har för dem som är tänkt att omfattas av dem. Det gäller 
att bredda seendet och fördjupa analysen av situationen i området. Viktiga frågor i 
detta sammanhang kan exempelvis vara; Är de problem och möjligheter som 
identifierats de samma för alla? Vem har tolkningsrätt när det gäller problemen och 
framtida möjligheter? Detta breddade seende kan ofta ge motstridiga bilder av ett 
område och dess invånare. Oftast är sammanhangen mycket komplicerade. 

Även staten har naturligtvis ett ansvar och har också genom åren gjort ett antal 
satsningar i vissa speciellt utsatta kommuner eller kommundelar. Den senaste i detta 
sammanhang var Storstadssatsningen. 

Hur ser Holma och Kroksbäck ut 2006? 
I Holma och Kroksbäck finns ett antal aktörer och det pågår verksamhet av olika 
slag. En del av den verksamheten kan säkerligen karaktäriseras som lokalt utveck-
lingsarbete beroende på vilken innebörd man vill lägga i begreppet som sådant. I 
kommande avsnitt ger jag en mer allmän beskrivning över de aktörer, och de nätverk 
som finns i området samt delar av den verksamhet som bedrivs. Efter detta görs en 
tolkning av denna beskrivning utifrån ett lokalt utvecklingsperspektiv. Ofta utgår ett 
lokalt utvecklingsarbete från en bristsituation eller ett upplevt problem. Därför börjas 
nästa avsnitt med en beskrivning av de upplevda bristerna i områdena. 

Upplevda brister i området127  
Holma och Kroksbäck beskrivs som områden med många brister. Det handlar om 
brister både i stort och smått, d.v.s. brister inom olika områden och på olika nivåer. 
Det är brister som det uppfattas att man lokalt kan arbeta för att lösa, men det är 
                                                 
126  Pripp, 1995 sid 188. 
127  Data som redovisas i detta avsnitt kommer från intervjuer, observationer, dokumentstudier och 

informella samtal med de aktörer som är verksamma eller bor i områdena. Se närmare 
beskrivning under metoddelen i denna rapport. 
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också brister som man lokalt enbart kan försöka reducera effekterna av. Det är olika 
brister som personer lägger specifik vikt vid.  

Något som de flesta tar upp är arbetslösheten. Detta är ett problem främst på en 
samhällsnivå men som i sig medför många andra problem både på grupp och indi-
vidnivå.128 Ett är att de vuxna i den situationen har svårt att fungera som bra förebil-
der för barnen i området. Många frågar sig vad barnen får för förebilder då föräld-
rarna upplevs som stående utanför samhället och marginaliserade på olika sätt. Detta 
är något som bekymrar både enskilda personer och olika myndighetspersoner. 

I området finns en hel del upplevda problem som är mer direkt knutna till områ-
det som sådant och boendet där. Ett sådant stort problem är den upplevda segrega-
tionen. Det är en överrepresentation av människor som är födda i andra länder. 
Människor som blivit etablerade i samhället exempelvis genom inträde på arbets-
marknaden tycks flytta från området vilket ökar segregationen ytterligare, enligt re-
presentanter för skolorna i området. Överrepresentation uppfattas som ett problem, 
kanske det allra största, av bl.a. de kommunala myndigheterna medan andra ser det 
som en tillgång. MKB:s verksamhetschef exempelvis säger 

Här föds spännande kraft om man tar vara på resurserna. 

Dessa två olika ståndpunkter visar på den dubbelhet med vilken dessa områden 
ibland beskrivs då de dels beskrivs som segregerade områden med allt vad det inne-
bär av problem och brister dels som mångkulturella områden som ses som positiva 
mötesplatser mellan människor med olika bakgrunder. Det vill säga de beskrivs dels 
som utsatta multiproblemområden dels som mångkulturella centra.129 Med andra 
ord skulle man kunna säga att det finns en polariserande mytbildning kring dessa 
områden. Beskrivningen av denna dubbelhet finns både som ett inifrånperspektiv 
och som ett utifrånperspektiv. 

                                                

I området råder också en stor trångboddhet vilket begränsar barnens möjligheter 
att ”få det som andra barn” menar en del av aktörerna i området.  

Andra stora problem är den upplevda avsaknaden av service och bristen på när-
ingsidkare i området. I Holma och Kroksbäck saknas exempelvis fritidsgårdar, post 
och bankomat. Det finns endast ett fåtal och då i huvudsak små affärer. Områdena 
upplevs som bortglömda i servicehänseende. Flera hoppas på en förändring i och 
med att citytunneln byggs och en tågstation ovan jord byggs i Hyllie, söder om 
Holma och Kroksbäck. 

Kriminalitet är ett annat problem som ibland tar sig drastiska uttryck i form av 
skottlossning och bilbomber. Detta tillhör dock ovanligheterna. Vanligare problem är 
exempelvis langning, stöld, skadegörelse och våld bland ungdomsgäng. All kom-
munal fritidsverksamhet har lagts ner i bostadsområdena och flera menar att det är 
en av orsakerna till problem med exempelvis gängbildningar bland tonåringarna. 
Dock uppfattas områdena, av exempelvis skolan, som relativt lugna jämfört med 
vissa andra områden i Malmö. Under en period 2006 gjorde polisen en specialsats-
ning i Kroksbäck som ledde till att området tillfälligt upplevdes som lugnare. 

 
128  Det finns ingen enhetlig uppfattning om orsakerna till arbetslöshet. En del forskare vill lägga 

förklaringen på en individuell nivå, andra som ovan på ett mer strukturellt plan. 
129  Lahti Edmark, 2004. 
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Någon beskriver att problemet är människorna som bor där och menar då de 
människor som ”smutsar ner” området i folks ögon. Dessa personer är få men ställer 
till problem för alla som bor där. Det handlar om att området får dåligt rykte och 
uppfattas av utomstående som bestående av enbart ligister och presumtiva miss-
handlare. Det är samma mörka bild som ofta återfinns i massmedia av utsatta bo-
stadsområden. En bild som ibland kan fungera som en självuppfyllande profetia. 
Den massmediala bilden av områdena innebär en negativ stämpling, som för de per-
soner som bor eller arbetar i områdena ofta uppfattas som överdriven. Det är, som 
MKB:s verksamhetschef uttrycker det, områden som inte ger  

….så goda vibrationer…. 

för utomstående. Flera verksamma i området hävdar dock att de 

…som bor där älskar Holma, men är man utomstående blir man rädd. 

Den mörka bilden uppfattas bl.a. av en del av de ungdomar som bor där som be-
kymmersam. Det är en bild som gör ungdomars situation svårare i kontakter med 
ungdomar från andra delar av Malmö. Bilden för med sig attityder och fördomar 
som försvårar umgänget med andra. Den mörka bilden är synlig på många olika sätt. 
Kroksbäck finns exempelvis till och med beskrivit på nätet på Wikipedia, den fria 
encyklopedian som ett område som 

…..har även stora sociala problem, och i de flesta fall brukar stadsdelen nämnas i nyheter 
i negativa sammanhang, som med fall av vandalisering av allmän egendom, ungdoms-
gäng, hög brottslighet och utanförskapet för dess invånare.130 

Denna mörka bild kan vara en av orsakerna till att en del människor uppger att de 
känner sig otrygga i områdena. Flera menar att de inte gärna går ut själva när det är 
mörkt. Det finns dock divergerande åsikter om tryggheten. En tråkig händelse i 
Kroksbäck i slutet av 2005 då en busschaufför blev svårt misshandlad har dock inne-
burit en ökad känsla av otrygghet för många. Flera forskare hävdar dock att denna 
typ av mörka bilder är en politisk konstruktion med stark ideologisk prägel131. Hur 
man än väljer att betrakta dessa mörka bilder uppfattas de av de boende som ett stort 
bekymmer och oftast något som inte stämmer med deras upplevda verklighet.  

Aktörer 
Ett lokalt utvecklingsarbete har ett antal aktörer som samverkar i olika mer eller 
mindre lösa nätverk. De aktörer som ofta nämns i dessa sammanhang är de offent-
liga förvaltningarna, näringsidkare, frivilliga organisationer samt medborgarna 
själva. Frivillig organisationerna och medborgarna kan sägas tillhöra det som brukar 
benämnas det civila samhället. Det representeras i Holma och Kroksbäck i denna 
studie av, förutom enskilda personer som bor i och på olika sätt verkar för områdets 

                                                 
130  http://sv.wikipedia.org/wiki/Kroksb%C3%A4ck. Här använder man beteckningen stadsdel på 

Kroksbäck vilket inte stämmer med de benämningar man använder officiellt och även i denna 
rapport. 

131  Lahti Edmark, 2004 
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utveckling, medlemmar inom föreningar samt folkbildningens olika aktörer, i detta 
fall representerat av studieförbund och folkhögskolor. 

Det finns ett stort antal föreningar i området varav några är mer aktiva än andra.  
Ett exempel på en aktiv förening är Flamman som på flera sätt utgör en resurs för 

området och bedriver en mycket viktig verksamhet för områdets ungdomar. Detta är 
dock en av få föreningar, förutom idrottsföreningar, som främst vänder sig till 
ungdomar. Flera av de aktiva föreningarna i Holma organiserade sig vid årsskiftet 
2004-2005, i en paraplyorganisation, Holmaalliansen. Denna var aktiv i början men 
dess verksamhet har nu under 2006 avtagit. Tanken var att föreningarna tillsammans 
skulle ansvara för verksamheten i det s.k. Kulturhuset. Kulturhuset är en nedlagd 
fritidsgård som på olika sätt används som mötesplats i Holma. Från början fanns en 
föreningskonsulent anställd inom stadsdelsförvaltningen som skulle stötta 
föreningarna, men den tjänsten drogs in, då den inte kunde hänföras till kommunens 
lagstadgade verksamhet. Föreningarna har sedan haft problem med att hålla 
”ordning” i den gemensamma lokalen och det har förekommit en hel del skadegö-
relse framförallt invändigt på Kulturhuset. Det finns många föreningar i området och 
också mycket spänningar dem emellan.  Från myndigheternas sida har det framhävts 
att föreningarna i området saknade drivkraft och kunskaper att driva verksamheten i 
Kulturhuset. Nu har kommunen tagit ”tillbaka” verksamheten där. Under hösten 
2006 startades verksamhet för ungdomar. Det var dock en verksamhet som också fick 
stänga efter ett tag p.g.a. skadegörelse och bråk. Stadsdelschefen tog då ansvar för 
den uppkomna situationen och inledde samtal med ”bråkmakarna”. Dessa samtal 
ledde till att ungdomarna som tidigare varit ett orosmoment påbörjade en ART-
utbildning och Kulturhuset kunde ånyo öppna.132 133 

Ytterligare ett exempel på en förening som är verksam i området är Holma Folket 
Hus förening. Det är en ideell förening som driver Holma Folkets Hus. Föreningen 
har fyra heltidsanställda som sköter vaktmästeri, städning och det café som finns i 
huset. Folkets Hus föreningen har inte någon omfattande egen verksamhet men hyr 
ut lokalerna till olika föreningar och myndigheter. Bl.a. hyr Folkbildningsföreningen, 
som är huvudman för Glokala Folkhögskolan, lokaler där och bedriver SFI under-
visning. ABF hyr lokaler likaväl som PRO, MKB etc. Föreståndaren menar dock att 
det finns en större potential i lokalerna, framförallt kvällstid, än vad som i dag tas i 
anspråk. 

Föreningarna kan betraktas som fristående aktörer i området men också som be-
stående av dess medlemmar d.v.s. de boende i området, medborgarna. Det finns ett 
antal personer, eldsjälar, som bor i området och på olika sätt verkar för områdets 
bästa. Det är personer som ibland också är verksamma inom olika föreningar, men 
det kan även handla om personer som på annat sätt engagerar sig i området som 
sådant. Ett exempel på detta är personer som arbetat med den lokala självförvalt-
ningen ända sedan dess start och som ”brinner” för området. I studiens fortsättning 
kommer flera av de boende i området att intervjuas. 

                                                 
132  Dessa uppgifter har framkommit vid intervjuer med personal anställd inom 

stadsdelsförvaltningen. 
133  ART står för Aggression Replacement Training och är en utbildning som innehåller social 

färdighetsträning, ilskekontrollträning och moralutbildning  
(http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=228) 
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Olika folkbildande verksamhet finns också i området som flera studieförbund på 
olika sätt är involverade i. Studieförbunden tycks idag arbeta nästan uteslutande via 
föreningar i området. Någon öppen programverksamhet förekommer inte. Det finns 
också en folkhögskolefilial som bedriver viss verksamhet. Ytterligare en folkhögskola 
hyr lokaler av Folkets Hus i Holma och har kurser framförallt i svenska. Folk-
bildningens roll som aktörer i det lokala utvecklingsarbetet kommer att studeras 
närmare under kommande år. Vad som kan konstateras redan är att som den be-
skrivs av andra aktörer är den ganska perifer.  

Olika kooperativ är ytterligare aktörer som kan hänföras till det civila samhället. 
Ett kooperativ är en sammanslutning av individer som samverkar för att kunna till-
godose gemensamma behov av social, ekonomisk eller kulturell karaktär. Detta görs 
genom att man tillsammans äger ett demokratiskt styrt företag. I Holma och Kroks-
bäck, likaväl som i många andra liknande områden, finns tankar bland förenings-
medlemmar att starta någon form av kooperativ. Under senare år har flera av områ-
dets föreningar varit indragna i diskussioner kring detta. 2004 fanns det exempelvis 
tankar om att starta ett vandrarhem i kooperativ regi.  

Viktiga aktörer är också de i områdena verksamma myndigheterna, eller repre-
sentanter för olika offentliga förvaltningar, som på olika sätt agerar för att förbättra och 
utveckla Holma och Kroksbäck. Det är framförallt representanter från stadsdels-
förvaltningens barn- och ungdomsverksamhet och representanter från Arbete och 
Integration som har det officiella ”ansvaret” för Holma och Kroksbäck. Under verk-
samhetsområdet Arbete och Integration finns s.k. arbets- och utvecklingscentra, 
AUC. De senare är ett samarbete mellan socialtjänst, försäkringskassa och arbets-
förmedling134. Myndigheterna arbetar oftast utifrån ett myndighetsperspektiv. De 
återfinns dock på olika nivåer, dels är det tjänstemännen som företrädesvis arbetar 
med planering och beslutsfattande dels är det tjänstemän som arbetar ute på fältet, 
d.v.s. ute i bostadsområdena och som dagligen möter de boende och de problem och 
glädjeämnen som finns i området. 

En annan viktig offentlig aktör är Malmö Kommunala bostadsbolag, MKB. MKB har 
en omfattande social verksamhet i området och dess personal finns ständigt närva-
rande i området.  

En uppfattning som det är lätt att få genom samtal och besök i området är att den 
offentliga sfären spelar en viktig roll i området. Man tar initiativ och ställer upp med 
resurser av olika slag (eller säger nej till resurser). Vad som dock tycks saknas är ett 
inifrånperspektiv. Myndighetspersonerna kommer till området, gör vad de ska göra, 
och försvinner sedan. Stadsdelskontoret och AUC exempelvis ligger inte geografiskt 
placerade i områdena. Ett undantag i sammanhanget utgörs av MKB som med 
exempelvis sina boinformatörer mer kontinuerligt finns i området. Någon av dem 
bor också där.  Ett annat undantag är exempelvis fältassistenterna som är anställda 
av stadsdelsförvaltningen. 

Som tidigare nämnts är näringslivet mycket begränsat i Holma och Kroksbäck. 
Ingen av områdena har något centrum. I Holma finns två matbutiker samt en kebab-
bar. I Kroksbäck finns en liten servicebutik. Området saknar i övrigt näringsidkare. 
Det finns inte någon post, bank eller bankomat i något av områdena. I Hyllie stads-
del utanför Holma och Kroksbäck finns dock en hel del affärer. Olika aktörer, såsom 
                                                 
134  AUC beskrivs ytterligare på sid 34. 
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exempelvis MKB, vill försöka satsa på att locka dit fler näringsidkare. Det finns dock 
betänkligheter kring människors köpkraft i området.  

Samverkan i nätverk 
I området finns ett antal samrådsgrupper som på olika sätt ska verka för området och 
dess boendes bästa. I dessa grupper finns både myndighetsrepresentanter och före-
trädare för det civila samhället. Det finns en områdesgrupp som består av företrä-
dare för MKB, polisen, fältgruppen, olika föreningar samt exempelvis en elev. En 
annan samrådsgrupp arbetar för barn och ungdomar. Den arbetar förebyggande och 
målet är att området ska bli tryggare. Ett ungdomsråd finns också i stadsdelen Hyl-
lie. Det är för ungdomar i ålder 14 – 18 år och är tänkt som ett forum där man kan ta 
upp olika ungdomsfrågor. Ungdomarna som är med i rådet ska ha en möjlighet att 
påverka, men tanken är att de också ska fungera som förebilder för yngre ungdomar 
och samtidigt arbeta mot gängbildning och vandalisering i området. Dessa nätverk 
eller samrådsgrupper har deltagare både från det civila samhället och från den of-
fentliga sfären. Vad som dock saknas är näringslivet, d.v.s. med ett annat ord mark-
naden. 

Ett nätverk eller förening där marknaden finns företrädd är det som kallas Holma 
utvecklingscenter. Det startade 2005 på initiativ av Holma Folkets Hus. Här funderar 
man kring hur man på olika sätt kan utveckla området. De som startade föreningen 
var Holma Folkets Hus, MKB fastighets AB, Riksbyggen Malmöhus 24, Hyllie 
företagsgrupp samt Ideellt Resurs & Utvecklingscentrum, IRUC. Föreningen vill ge 
råd och stimulans för att främja människors egen kreativitet och för att öka 
ansvarstagandet. Föreningen skriver att den skall verka för att ge stöd till perso-
ner/organisationer, främst de boende eller verksamma i Hyllie som tänker starta 
egen verksamhet alternativt ge möjlighet till att utveckla redan befintlig verksamhet i 
stadsdelen. Man vill således stärka den lokala handlingskraften och arbeta för att 
skapa flera arbetsplatser. 

Föräldranätverket Fnet är ett nätverk för personer som bor i Hyllie och på något 
sätt har någon koppling till Hyllies skolor. Man vill genom att förändra skolan för-
ändra samhället. De uppfattar sig som en länk mellan föräldrar och skolan och mel-
lan föräldrar och ungdomar. Man vill stärka föräldrarollen och öka föräldrarnas en-
gagemang. Man har också som mål att motverka segregation och  

…skapa möjlighet till etnisk representation i skolans värld genom utbildning, informa-
tion, mobilisering, opinionsbildning, folkbildning och mötesverksamhet. 

Detta senare är ett exempel på ett nätverk utan ”inblandning” av myndighetsrepre-
sentanter. Det tidigare nämnda Holmaalliansen är ytterligare ett sådant exempel.  

Positiva aktioner - exempel på verksamhet i området 
De flesta som jag har samtalat med upplever att det finns en stor potential i området 
och den består främst av driftiga personer. Dessa är både ”privata” och offentliga 
aktörer. De flesta aktioner eller verksamheter tycks vara inriktade på en bättre situa-
tion för boende med ett ökat deltagande i både arbets- och samhällsliv samt en för-
bättrad boendemiljön på olika sätt. Det handlar om aktiviteter initierade både av 
boende och av myndigheter. Det finns enskilda verksamheter och företeelser som 
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uppfattas som mycket positiva såsom nattvandrarna och föräldraråden. Det är verk-
samheter som har sitt ursprung i de boendes behov på ett eller annat sätt. Den första 
syftar till att öka tryggheten i området och är ett samarrangemang mellan olika aktö-
rer. Nattvandringen skulle kunna ses som ett exempel på lokalt utvecklingsarbete i 
området, då det är en verksamhet som flera aktörer planerat tillsammans och som är 
avsedd att lösa ett problem i lokalsamhället.  Föräldraråden tillkom för att förbättra 
samarbetet mellan föräldrar och skolorna i området och har också i förlängningen 
som syfte att få ett fungerande lokalsamhälle där föräldrarna känner sig mer delak-
tiga i sitt eget och sina barns liv. Föräldraråden och nattvandrarna är också exempel 
på verksamhet som engagerar flera aktörer, exempelvis MKB som bl.a. kunnat bistå 
med gratis lokaler.  

De stora problem som områdena uppfattas ha har stimulerat till nya och ibland 
okonventionella lösningar. En sådan lösning var att anställa de tidigare nämnda s.k. 
integrerarna. Det var personer som hade en annan kulturell bakgrund än svensk. Me-
ningen var att de genom sin ”kulturella” kompetens skulle vara en brygga mellan de 
boende och myndighetsrepresentanterna i områdena. Integrerarna fortsätter sitt ar-
bete i områdena trots att storstadssatsningen upphört. Via deras arbete har ett stort 
antal projekt initierats.  Det har också varit verksamhet med flera olika aktörer ex-
empelvis myndighetsrepresentanter och medborgare. Alla projekt kan dock inte be-
traktas som lokalt utvecklingsarbete, utifrån den definition som ges i denna rapport, 
då de kanske i vissa fall primärt syftar till att lösa exempelvis en mindre grupps so-
ciala problem.135 

Området har ett antal eldsjälar, både bland myndighetspersoner och bland en-
skilda personer. Dessa har stor betydelse för utvecklingen av området.136 Verksamhe-
ten i föreningen Flamman är ett tydligt exempel på detta. Flamman bedriver fritids-
gårdsverksamhet till allra största delen på ideell basis. Flamman består i stort sett av en 
person som lagt ner mycket tid och arbete på att få fritidsgården att fungera. Det 
finns många ungdomar från olika länder som deltar i Flammans verksamhet. På 
Flammans fritidsgård finns både öppen verksamhet och mer organiserad sådan och 
då i samarbete med olika studieförbund. Flamman har blivit något av en mötesplats 
för enskilda ungdomar och ungdomsgrupper. Här sker verksamhet i samarbete med 
som nämns ovan exempelvis studieförbunden. Det är en bred verksamhet som syftar 
till att dels ge ungdomarna i området sysselsättning dels stärka dem på olika sätt. Att 
ha en fritidsgård i området är något som gagnar hela området och verksamheten på 
Flamman bör kunnas ses som lokalt utvecklingsarbete. 

Ytterligare ett exempel på något som eventuellt skulle kunna kallas lokalt ut-
vecklingsarbete är det som kallas servicepatrullen i Holma/Kroksbäck. Den kan också 
tjäna som ett exempel på de diskussioner och de trevande försök som finns till att 
starta kooperativ och på så sätt få människor i området självförsörjande. Det är också 
ett exempel på hur myndigheternas inblandning kan möjliggöra ett framtida 
etablerande av kooperativ. Servicepatrullen är ett projekt som initierats och mesta-
dels drivits av Malmö stad, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och AUC. Det är 
ett projekt för långtidsarbetslösa. Det finns f.n. (hösten 2006) tio servicepatruller i 
hela Malmö och i varje patrull finns sju personer. Servicepatrullen i Holma Kroks-
                                                 
135  För definition av lokalt utvecklingsarbete se sid 27 - 29. 
136  Se exempelvis Ronnby, 1995. 
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bäck är utåtriktad och försöker etablera ett nätverk i områdena och på det sättet 
också erhålla arbetsuppgifter. Denna patrull består enbart av personer med utländsk 
bakgrund. De arbetsuppgifter servicepatrullen utför är städning, flyttstädning och 
fönsterputs, men vill på sikt verka för alla Holmabor. Hitintills är det mest äldre per-
soner som tar gruppens tjänster i anspråk. För detta betalar de 60 kronor/timme. En 
av MKB:s boinformatörer är samordnare för gruppen och försöker stötta den när det 
nu planeras att eventuellt starta ett kooperativ. MKB bistår också med lokaler till 
gruppen. Servicepatrullen erbjuder således dels enskilda individer i området service 
till ett bra pris dels erbjuder den arbetslösa en möjlighet till sysselsättning i det egna 
bostadsområdet. 

Ett stort lokalt utvecklingsprojekt är det projekt som startade i början av 2006 och 
som handlar om områdenas trygghet, allmänt kallat trygghetsprojektet. En otäck 
misshandelshistoria inträffade hösten 2005. Denna händelse mobiliserade de boende 
i området (det gällde Kroksbäck) som uppvaktade politiker och tjänstemän i stads-
delsförvaltningen. Några möten kom tillstånd och dessa ledde fram till att det satsa-
des en del pengar på olika verksamheter i området. Ett lokalt utvecklingsarbete med 
målet ett tryggare bostadsområde inleddes. I detta arbete finns många inblandade 
aktörer. De enda som inte tycks delta är näringslivet. Stadsdelsförvaltningen satsar 
pengar framförallt i form av personella resurser. Man har tillfälligt anställt två sam-
ordnare som har till sin uppgift att kartlägga och samordna de resurser i form av ex-
empelvis föreningar som finns i området. Samordnarna huserar på Holma Kultur-
hus. Medborgarna deltar i olika samrådsgrupper, MKB är delaktiga och även delar 
av folkbildningen har gått in och arrangerat studiecirklar. Med andra ord har stora 
delar av lokalsamhället mobiliserats för att lösa situationen med den upplevda 
otryggheten i området. Denna specifika satsning pågår under 2006. 

Göteborg 
Göteborg är Sveriges andra största stad med 487 627 invånare137. Staden är uppdelad 
i 21 stadsdelar. 1940 - 1970 expanderade Göteborg. Detta gällde både antalet invå-
nare, antal bostäder och antal arbetstillfällen. 1970 bröts dock denna positiva trend 
och arbetstillfällena minskade. Detta ledde i sin tur till ett överskott på bostäder. På 
1980-talet började en flyktinginvandring till Göteborg som bröt den negativa trenden 
med outnyttjade bostäder. Idag är 20 % av befolkningen födda utomlands. De grup-
per som är störst i detta sammanhang i Göteborg är de som kommer från f.d. Jugo-
slavien, från Iran och Irak. Förvärvsfrekvensen i Göteborg är 73,3% (i landet i sin 
helhet 76 %). 4,9% är  öppet arbetslösa och bland de med utländskt medborgarskap 
är 6,9 % arbetslösa. Medelinkomsten var 2004 212 600 kronor.  

Bergsjön 
I Bergsjön bor 14 534 personer (2004). Området har både ett stort inflyttnings- och 
födelseöverskott. De senaste 10 åren har invånarantalet ökat med 15 %.138 Av de bo-
ende i Bergsjön är 51 % födda utomlands. Här skiljer det sig lite mellan de olika om-
rådena inom Bergsjön. I Västra Bergsjön är 42,5 % födda utomlands medan motsva-

                                                 
137  Göteborgs stads statistik, siffran gäller 2006. 
138  Kihlström & Simonsson, 2004. 
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rande siffra för östra Bergsjön är 58 % . De enskilt största invandrargrupperna kom-
mer från Bosnien-Hercegovina (6.8 %) och Irak (8.3%). I området finns över 100 na-
tionaliteter representerade som talar 100 olika språk. 93 % av de boende har utländsk 
anknytning. I Bergsjön är  8.8% öppet arbetslösa (Västra Bergsjön: 8.5 %, Östra Berg-
sjön 9.1%). Totalt är det 44,5 % som förvärvsarbetar och det kan jämföras med siffran 
för Göteborg som helhet som är 73,3%. I området finns 1840 arbetstillfällen och 
största andelen finns inom utbildning och vård och omsorg. 65 % av arbetstillfällen 
hör till den kommunala sektorn. 39.8 % av befolkningen i Bergsjön uppbär ekono-
miskt bistånd och här finns en relativt stor skillnad mellan Västra delen som har 27.7 
% och Östra som har 54.5 %. Medelinkomsterna skiljer sig också. I Västra Bergsjön är 
medelinkomsten 109 500 och i Västra 138 400.139 Av de boende i Bergsjön har 64,6% 
gymnasial eller eftergymnasial utbildning.  

Bergsjöns kommunala verksamhet är organiserad i en stadsdelsförvaltning som 
förutom Bergsjön också innefattar Gamlestaden, Kortedala och Ytby. Inom stads-
delsnämndens ansvarsområde finns fritid, skola och socialtjänst. Stadsdelskontoret 
ligger i Bergsjöns centrum (den östra delen av området). 

Bergsjön ligger i nordöstra delen av Göteborg. Det är cirka 8 kilometer till cent-
rum och det finns goda spårvagnsförbindelser. I området som är grönt och natur-
skönt finns en liten sjö. Bergsjön utsågs 1994 till en ekologisk stadsdel. Området är 
kuperat. Det har stora höjdskillnader och är den högst belägna stadsdelen i Göte-
borg. Det är anledningen till att Bergsjöns gator och torg har fått rymd- och stjärn-
namn. Stadsdelen däremot har fått sitt namn från sjön Bergsjön som ligger i områ-
dets utkant.  Området saknar genomfartsleder för trafik. Området korsas dock av 
olika gångvägar. Runt området går en bilväg. Genom stadsdelen rinner också en å, 
Lärjeån. Till Bergsjön tar man sig lätt, som nämnts ovan, med spårvagn. Två olika 
linjer trafikerar sträckan centrum - Bergsjön. Det tar cirka 20 minuter att åka den 
sträckningen. Det är dock lätt att uppfatta området som geografiskt isolerat från om-
världen då det omgärdas av en ringled, som kan vara svårforcerad, om man är ute 
och promenerar. På andra sidan ringleden finns främst natur. 

Bergsjön byggdes på 1960-talet och har sedan dess genomgått olika faser. På slu-
tet av 60-talet kom en grupp arbetskraftsinvandrare och bosatte sig där. Det var 
främst finnar och jugoslaver. En hel del norrlänningar flyttade också in likasom gö-
teborgare som tidigare bott i centrala delarna och ville flytta till något nytt. Under 
den här perioden fanns det en tydlig nybyggaranda. Det fanns många aktiva före-
ningar och ett föreningsråd bildades. Det anordnades stora föreningsdagar som 
samlade massor av deltagare. Här finns tydliga spår av den typ av aktiviteter som 
tillskrevs de positiva effekterna av livet i förorterna.140 

1976 kom assyrierna, senare bosnier och somalier. Enligt personer som arbetat 
länge i Bergsjön är det denna senare grupp som står ”längst ner på hackordningen”. 
Romer har funnits i området hela tiden. Bosnierna var, enligt samma källor, den 
grupp som tog sig ”fram”. De höll sig framme både i skolan och i föreningslivet. 

En smygande förändring av området skedde så småningom. Främlingskapet 
ökade och de olika etniska grupperna isolerade sig alltmer. Det är en utveckling som 
påminner om den som beskrivs vad gäller Holma. Butikerna ändrade efter hand 
                                                 
139  Siffrorna rör 2003. 
140  Se exempelvis Lövgren, 2002. 
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skepnad. De svenskar som bodde i området började känna sig isolerade. En utflytt-
ning av den svenska populationen startade. Det uppstår den typ av rörlighet som 
brukar benämnas fluidity.141Detta innebär i Bergsjöns perspektiv att visserligen var 
rörligheten stor men de människor som flyttade in hade i hög grad liknande socio-
ekonomisk situation som de som redan bodde där. Idag är de olika grupperingarna i 
området tydliga. Exempelvis bor romer och assyrier i samma områden. Idag bor flera 
svenska missbrukare samlade runt Komettorget som ligger i östra Bergsjön. 

1990 tillskapades stadsdelsförvaltningen. Inom förvaltningen fanns intentioner 
att försökta skapa många mötesplatser, bl.a. skapades kolonilottsområden. I dessa är 
det full aktivitet. I området finns speciella boenden för äldre, dementa, funktions-
hindrade och även för missbrukare. 

Det finns ett antal olika hyresvärdar i Bergsjön. Familjebostäder, som är det 
kommunala bostadsbolaget, har många fastigheter och är den största hyresvärden (2 
700 av cirka 6 000 lägenheter är deras). Där har man personal anställd som arbetar 
med sociala frågor. Familjebostäder har renoverat en hel del av husen. Över huvud 
taget sker det en del renoveringar i området. Det är också flera av hyresvärdarna 
som påtar sig ett socialt ansvar. Exempelvis har hyresvärdarna runt ett av torgen, 
Komettorget, gått ihop och arbetar socialt tillsammans med skolorna. Man har också 
arbetat ihop med föreningarna för att förbättra situationen.  

I Bergsjön finns även bostadsrätter, radhus och villor. Bergsjön började, som ti-
digare nämnts, byggas på 1960-talet. I stadsdelens finns tre torg; Rymdtorget, Ko-
mettorget och Gärdsås torg. Rymdtorget är det som ses som Bergsjön centrum och 
kallas också det. Rymdtorgets innecentrum har nyligen genomgått en omfattande 
upprustning, och har då fått namnet Bergsjön Centrum. Runt Rymdtorget finns ett 
antal k-märkta hus som ägs av Familjebostäder. Dessa hus fick utmärkelsen för sin 
ovanliga arkitektur. De uppfördes på 70-talet och är därmed de yngsta byggnaderna 
i Sverige som fått denna märkning. 

I centrumbygganden finns en stor ICA-butik, en restaurang, apotek, frisör, café, 
några presentaffärer, en blomsterbutik och en frukt- och grönsaksaffär. Där ligger 
också ett charkuteri där man säljer halalslaktat kött. Bredvid centrumhuset ligger 
också stadsdelsförvaltningen, bibliotek, familjecentral och medborgarkontor. Tidi-
gare fanns även en vårdcentral där men den har flyttat till Kortedala, det område 
som gränsar till Bergsjön. Kvar finns folktandvården. På Komettorget finns en servi-
cebutik och en frisörsalong. Där liksom vid de andra torgen finns hållplatser för 
spårvagnen. Under 2006 byggdes Gärdsås torg i västra Bergsjön om med fler butiker 
och ett folkhögskolecentrum som resultat. Där finns också en stor Lidlbutik. I Berg-
sjön finns också några mindre servicebutiker. 

I området finns två högstadieskolor; Bergsjön och Sandeklevskolan. Den senare 
är endast två år gammal. Bergsjöskolan delades då. En av anledningarna var att 
skolan som sådan behövde repareras. Bergsjöskolan är i mycket dåligt skick. I skol-
huset finns långa korridorer utan fönster med gröna plåtdörrar på båda sidor. Inget 
ljus släpps in i dessa korridorer. Det är dessutom mycket nedslitet och trasigt inne i 
korridorer och uppehållsrum. Skolan ger ett mycket trist intryck och upplevs långt 
ifrån som någon stimulerande miljö för eleverna. Enligt en av lärarna tycker också 
personalgruppen att situationen känns svår. Reparationer lär dock vara på gång. 
                                                 
141  Lahti Edmaark, 2004. På sid 21 förklaras begreppet fluidity ytterligare. 
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Fem låg- och mellan stadieskolor finns också i området. I västra Bergsjön finns 
Sandeklev och Järdsmosse och i östra delen Bergsjöskola, Backegård och Solbacke. 
Det finns också en introduktionsskola där nyanlända invandrarelever går i sex må-
nader. Introduktionsskolan tar emot elever från hela Göteborg. Skolans uppgift är att 
ge eleverna och deras familjer grundkunskaper i det svenska språket och kunskap 
om samhället. Skolan erbjuder förskola, grundskola och vuxenutbildning. Skolan har 
även två ordinarie förskoleavdelningar. Det finns också en öppen förskola för barn 
och föräldrar. Andelen unga i området som inte har godkända betyg i kärnämnena i 
årskurs 9 ökade mellan åren 1998 och 2003 till 52 %. Vårterminen 2005 har siffran 
dock sjunkit till 40%. För Göteborg som helhet är siffran 12,7% och för riket 8 %. Den 
kommunala fritidsverksamheten i Bergsjön är minimal, men det planeras för öpp-
nandet av en nygammal fritidsgård, Bergsjögården. En ny idrottshall byggs i anslut-
ning till en av högstadieskolorna. Den antas bli en ny stor samlingsplats. Ett byg-
gande av en idrottshall är något som många i Bergsjön kämpat för under många år, 
inte minst företrädare för olika idrottsföreningar.  

Storstadssatsningen i Göteborg och Bergsjön 
Bergsjön var den stadsdel i Göteborg som fick mest pengar i Storstadssatsningen. 
Fördelningen av medel skedde utifrån det befolkningsunderlag som fanns och Berg-
sjön erhöll drygt 40 %. Sju separata utvärderingar har gjorts av satsningen i Göteborg 
samt en summerande rapport.142 Dessutom har kommunen gjort en hel del egna 
utvärderingar. Storstadssatsningen kan sägas ha haft två övergripande mål: att öka 
tillväxten och att minska segregationen. De flesta forskare och berörda myndigheter 
är överens om att dessa mål inte uppnåtts. Törnquist säger i sin summerande utvär-
dering 

En av de mest uppenbara slutsatserna av storstadssatsningen är faktiskt att man inte 
genom områdessatsningar i utsatta områden kan förändra stora strukturella förhållan-
den som dessa och att det är viktigt att se dessa övergripande mål ur hela stadens eller 
regionens perspektiv.143 

Det konstateras att man misslyckat att uppnå målen på kort sikt. Vad som händer på 
lång sikt vet ingen idag. Det kan vara så att en del av de satsningar som gjorts exem-
pelvis inom språkområdet ”bär frukt” längre fram. I storstadssatsningen skiljer man 
mellan individuella och kollektiva mål. Ibland sammanfaller dessa men ibland kan 
de också ha stått i motsatsförhållande till varandra. Storstadssatsningen bygger på ett 
områdesperspektiv och då är det viktigt att fastställa vissa omständigheter. För det 
första vad det är som är problemet för det lokala samhället, för det andra vad som är 
problemet för individerna i det lokala samhället och för det tredje vad som 
överhuvudtaget är möjligt att komma tillrätta med. Orsakerna till segregering måste, 
enligt utvärderingen, antas ligga inbäddade i de samhälleliga strukturerna vilket 
innebär att de är svåra att komma tillrätta med genom lokalt arbete. Det finns en stor 
risk i att göra samhälleliga problem som exempelvis arbetslöshet till lokala problem. 

                                                 
142  Törnquist, 2005. 
143  Törnquist, 2005, sid 16. 
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Risken för att områdena som sådan ytterligare stigmatiseras, framhålls i rapporten.144 
Det finns således en viss kritik mot specifika satsningar i specifika områden. Denna 
problematik har diskuterats tidigare i denna rapport och här tycks de flesta forskare 
vara överens.145  

Storstadssatsningen förespråkar ett underifrånperspektiv och det talas om exem-
pelvis boendedialog. Detta har också kritiserats på olika sätt och vissa forskare har 
hävdat att viss verksamhet inte lämpar sig så bra för ett underifrånperspektiv utan 
att det är nödvändigt med en expertkunskap.146 Kanske det är bättre att tala om med-
borgerliga rättigheter när det gäller den enskildes inflytande över sitt eget liv. När 
det gäller mer kollektiva mål är ett underifrånperspektiv nödvändigt annars blir det 
ett misslyckande. Det visar forskning entydigt enligt utvärderingsrapporten147. 

Det dominerande målområdet inom Storstadssatsningen är det som riktar sig 
mot arbete, sysselsättning och försörjning. Inom detta område ryms också vuxenut-
bildning. I den summerande utvärderingen för Göteborgsområdet, sägs 

Ett utmärkande drag för åtminstone två områden har varit en satsning på folkhögskolor i 
stadsdelarna, en satsning som i många fall kombinerat behovet av mer utbildning för de 
boende och att en socialt aktiv miljö flyttat ut i områdena och på så sätt understött 
försöken att få igång de lokala krafterna.148 

Cirka 35 % av Storstadssatsningens medel i Bergsjön gick till detta målområde. Ge-
nerellt för Göteborg kan sägas att de flesta projekt som initierades under storstads-
satsningen nu inlemmats i normal verksamhet och då företrädesvis inom social-
tjänstens område. Förvärvsfrekvensen har ökat i de aktuella områdena men det är 
svårt att veta orsakerna till detta då det samtidigt varit en konjunkturuppgång. En 
slutsats som dras i den summerande utvärderingen är att de inblandade områdena 
startade på olika nivåer av förvärvsfrekvens men har nu hamnat på liknade nivå, 
runt 50 %. Detta ska jämföras med Göteborg i stor som har en frekvens på cirka 75 %. 
Utvärderaren konstaterar att det inte verkar vara möjligt att komma högre än 50 % i 
dessa områden, åtminstone inte under nuvarande lagstiftning och arbetsmetoder. 
Denna analys utvecklas inte ytterligare i rapporten. 

Det andra stora målområdet i storstadssatsningen är Språkutveckling och skolre-
sultat och 22 % av de medel som gick till Bergsjön återfinns satsades på detta om-
råde. 

Det tredje stora målområdet är lokal utveckling och här handlar det framförallt 
om kollektiva mål som demokrati och delaktighet, således av stort intresse för denna 
studie. Man skulle kunna benämna detta som möjlighetsstrukturer för den enskilde 
individen och dennes möjligheter att förverkliga sina enskilda mål. I Bergsjön satsa-
des 33 % på detta målområde. Törnquist säger i den summerande utvärderingen 

                                                 
144  Törnquist, 2005. 
145  Se exempelvis Lahti Edmark, 2004. 
146  Bunar, 2003. 
147  Törnquist, 2005. 
148  Törnquist, 2005, sid 39. 
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Kanske är det själva organisationen av storstadssatsningen i Göteborg tillsammans med 
de mötesplatser som tillskaptas i mer eller mindre direkt anslutning till dessa det vikti-
gaste för den lokala utvecklingstanken. 149 

I Bergsjön finns ett medborgarkontor och Agenda 21. Det senare är ett unikt fora för 
lokal samhällsplanering och inrättades i slutet av 1990-talet för att utveckla olika ini-
tiativ rörande det lokala området. En viktig del är således demokrati och delaktighet. 
Detta kan man resonera kring på olika sätt enligt några av de forskare som varit en-
gagerade i utvärderingen av storstadssatsningen.150 Ett underifrånperspektiv 
exempelvis kan vara att tjänstemännen strävar efter att anta de boendes perspektiv 
och alltså inte i första hand att de boende har ett inflytande. Detta sätt att förhålla sig 
har kritiserats av flera forskare.151 Lokal förankring som är ett annat sätt att tala om 
detta innebär att tjänstemännen istället för att sträva efter de boendes delaktighet, 
vill ha någon form av legitimitet för sitt handlande. Törnquist utgår från att det finns 
tre olika nivåer 
 
- information 
- delaktighet 
- deltagande. 
Delaktigheten kan innehålla det som beskrivits ovan d.v.s. ett underifrånperspektiv 
och den lokala förankringen medan deltagande är mer aktivt. I Storstadssatsningen 
har deltagandet fokuserats trots att det för människor i allmänhet snarare är fråga 
om delaktighet. Det verkar orimligt att kräva mer av människor som bor i s.k. utsatta 
bostadsområden. I delaktigheten är dialogen central men värdefulla insikter från 
storstadssatsningen i Göteborg visar att dessa dialoger oftast varit ojämlika och 
präglats av ett bristperspektiv. Även tidigare forskning visar på svårigheten att få 
tillstånd en dialog på lika villkor.152 I Storstadssatsningen har problemet varit att man 
helt enkelt inte ser medborgarnas potential. I Bergsjön har man i stor utsträckning i 
dessa dialoger arbetet genom föreningar verksamma i området. Tyvärr är erfaren-
heten att det oftast bara är en inre krets som deltar i dessa dialoger, d.v.s. de så kal-
lade eldsjälarna. Genom detta blir arbetet sårbart. Representation över huvud taget 
har inte diskuterats i storstadssatsningen i Göteborg. Denna fråga borde ha varit 
aktuell eftersom en stor del av de boende i dessa områden inte är representerade 
inom ledande positioner och på så sätt haft möjlighet att påverka. ”Experterna” bor 
inte i områdena utan åker hem till ett annat bostadsområde efter arbetets slut. Detta 
bland annat har lett till att det uppstått en klyfta mellan tjänstemän och boende. 

Frågor kring trygghet har också varit viktiga i storstadssatsningen och de har 
diskuterats utifrån den offentliga miljön, kriminalitet och möten. En del projekt har 
genomdrivits för att öka tryggheten bl.a. vuxenvandrare. I områdena som ingick i 
storstadssatsningen har också en hel del pengar lagts på att förbättra den fysiska 
miljön. 

Bergsjön var, som tidigare nämnts, det största området i Göteborg som blev fö-
remål för storstadssatsningen.  Vad som var specifikt för Bergsjön i Storstadssats-
                                                 
149  Törnquist, 2005, sid 59. 
150  Se exempelvis Törnquist, 2005 och Hosseini-Kaladjahi, 2002. 
151  Se exempelvis Velásquez, 2001. 
152  Se exempelvis Eriksson & Osman, 2003. 
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ningen var bl.a. att man hade en inriktning på stadsplanering vilket inget av de 
andra områdena hade. År 2000 inrättades verksamhetsområdet ”Stadsdelsutveckling 
och samhällsplanering”. Syftet var att samordna olika insatser. Så småningom lades 
all storstadssatsningsverksamhet in i ordinarie verksamhet eftersom man hade 
prövat att ha en specifik projektorganisation och konstaterat att det inte fungerade.  
Inlemmandet skedde 2002. Det återstår dock omfattande problem i det stora Berg-
sjön. Törnquist menar att det krävs strukturella åtgärder för att man ska få en ut-
veckling åt rätt håll. Tillfälliga satsningar måste på ett tydligare sätt knyta an till mer 
bestående strukturer. Avslutningsvis är Törnquist mycket pessimistisk vad gäller de 
olika områdenas möjligheter. Han menar att den generella välfärden som kan röra 
exempelvis arbete och skolsatsningar inte kan lösas lokalt. Försök till detta leder en-
bart till stigmatisering. Däremot bör eller kan den lokala utvecklingen bli föremål för 
olika områdessatsningar. 

Även andra utvärderare är kritiska till Storstadssatsningens effekter. Någon me-
nar att statens mål att bryta segregationen var orealistiska.153 Storstadssatsningen 
anses dock ha medverkat till nya och ibland okonventionella samverkansformer och 
metoder. Storstadssatsningen har också tydliggjort strukturella hinder för exempel-
vis samverkan. En viktig slutsats från Storstadssatsningen är således att den lokala 
utvecklingen är något som startar i det lokala samhället och också har möjlighet att 
lyckas i intentionerna.  

Hur ser Bergsjön ut 2006? 
Bergsjön är en stadsdel med drygt 14 000 invånare. I ett sådant område händer 
mycket hela tiden och det finns många människor som arbetar för att förbättra situ-
ationen i området. Kommande beskrivning av aktörer, nätverk och verksamhet i 
Bergsjön gör inget anspråk på att vara heltäckande. Det ska enbart ses som exempel 
på hur Bergsjön kan beskrivas utifrån ett lokalt perspektiv. 

Upplevda brister i området 
Bergsjön beskrivs idag som ett område med stora problem. Detta tycks de flesta vara 
överens om. Ett stort samhälleligt problem är, i Bergsjön likaväl som i andra liknande 
bostadsområden, arbetslösheten och den låga förvärvsfrekvensen. Denna i sin tur 
leder till andra mer individuella problem såsom exempelvis ekonomiska bekymmer 
och avsaknad av goda förebilder för barnen.  

Ett annan fråga som också lyfts fram är den stora ohälsa som finns i området. 
Ohälsotalet är 105 jämfört med genomsnittet i Göteborg som är 57.154  

Något som kanske mer är knutet till området som sådant och som lyfts fram i 
sammanhanget är det utanförskap både officiella aktörer och boende upplever. Vid 
samtal med boende har framkommit att man upplever det som om aldrig något sat-
sats på området.  

Det är nog bortglömt av politikerna och andra viktiga 

                                                 
153  Kihlström & Simonsson, 2004. 
154  Bretzer, 2004. 
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sa en man som uppgav att han bott i området i 24 år. Från stadsdelsförvaltningen 
uppger man exempelvis att det är ett stort problem att få kommunledningen att för-
stå att Bergsjön är en del av Göteborg. Utanförskapet handlar både om att man 
upplever att inget satsas på i området men också att de boende står utanför olika 
samhälleliga aktiviteter och i och med detta har liten möjlighet att styra över sina 
egna liv. 

Ytterligare ett problem som är knutet till området är att Bergsjön idag är en in-
troduktionsstadsdel. Det innebär att man tar emot ett stort antal nyanlända flyktingar 
och asylsökande. Denna situation ställer stora krav på resurser i området. Ofta 
handlar det om personer som ännu ej erhållit uppehållstillstånd och vars situation 
kan upplevas som om de befinner sig i ett vakuum. Det är en situation där man i 
stort sett inte kan göra någonting förutom att vänta på besked från migrationsmyn-
digheterna. Under en period hade Bergsjön 10 % av alla nyanlända flyktingar i hela 
Sverige. Den tillfälliga asyllagen som kom 2006 har inneburit en extra belastning på 
områdets resurser. Skolan är ett bra exempel på detta. Lärarna kan inte veta från dag 
till dag hur många elever de har nästa morgon. Det är en situation som nästan gör 
det omöjligt att planera på ett bra sätt. Asyllagen drabbar även familjerna i området.  

Den svenska flyktingpolitiken drabbar de fattiga familjerna  

säger en representant för stadsdelsförvaltningen. Familjer med redan ansträngd 
ekonomi och i övrigt begränsade resurser delar med sig av vad man har till dessa 
nyanlända släktingar eller familjemedlemmar, när  det offentliga inte bistår med 
medel till försörjning. 

Ytterligare ett problem är de unga vuxna. Det finns en liten grupp, ett gäng, som 
håller till runt torgen och ställer till problem. Det handlar om missbruk och kriminalitet 
och andra kan uppleva området som otryggt. 

Avsaknaden av kommunal fritidsverksamhet i området är också något som flera ser 
som bekymmersamt. Ungdomen har inga naturliga mötesplatser. Tidigare kommu-
nal fritidsverksamhet har lagts ner. Misslyckade försök att överlåta ansvaret på fri-
villiga krafter inom olika föreningar har förekommit. ”Nedmontering” av välfärds-
samhället drabbar de unga hårt. Diskussioner finns om att på nytt starta någon 
forma av kommunal verksamhet för ungdomar. 

Aktörer 
I Bergsjön finns en rad aktörer som kan betraktas som viktiga ur ett lokalt perspektiv. 
Det handlar om tre olika typer av aktörer: 

Den första gruppen aktörer är de som man skulle kunna kalla offentliga, d.v.s. så-
dana som är anställda/förordnade och uppbär lön eller arvode från kommun eller 
stat. Exempel på sådana aktörer är olika tjänstemän inom stadsdelsförvaltningen. I 
Bergsjön återfinns en del eldsjälar inom denna förvaltning. Det handlar om personer 
som under lång tid arbetat för områdets bästa. Det finns personer som ”vigt” hela sitt 
professionella liv till att verka i Bergsjön och som på olika sätt brinner för området. 
Det handlar om personer som på ett tydligt sätt identifierar sig med området och 
kämpar för dess välbefinnande och utveckling. Viktiga aktörer är också anställda på 
exempelvis bibliotek och medborgarkontor. Andra är personer som arbetar inom 
Vuxenutbildningsförvaltningen, VUF, som på olika sätt stöttar utbildningsinitiativ 
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för personer boende inom området.155 Det finns i Bergsjön också politiker som upp-
levs som viktiga aktörer och som på olika sätt understött och möjliggjort olika sats-
ningar. De offentligt anställda menar att man blivit duktigare med åren att hävda 
Bergsjöns rättigheter till exempelvis resurser . 

Vi har kaxat upp oss! Nu ställer vi krav på ett annat sätt än tidigare. Vi kräver utrymme 
och plats 

som någon uttrycker det. 
Den andra gruppen aktören är det civila samhället. Inom detta finns flera olika 

aktörer. En grupp utgörs av de individuella eller enskilda personer som på olika sätt 
brinner för området. Det är dessa människor som brukar benämnas eldsjälar.156 Det 
finns personer som bott där under lång tid, som älskar sitt område och också kämpar 
för en positiv utveckling. Det finns således många eldsjälar i Bergsjön och flera av 
dem är verksamma inom olika föreningar. En annan viktig del i det civila samhället 
är just föreningarna. Det finns ett 80-tal registrerade föreningar i området. I området 
har stadsdelsförvaltningen anställt två föreningskonsulenter som tillsammans har en 
budget på 1,2 miljoner kronor att fördela till föreningarna. Många av föreningarna i 
området är vad man brukar kalla invandrarföreningar samt idrottsföreningar och 
hyresgästföreningar. En del av invandrarföreningarna upplevs som ganska slutna 
och arbetar främst för sin egen etniska grupp. 157 I området råder brist på lokaler för 
föreningsverksamhet. Familjebostäder är positivt inställda men saknar helt enkelt 
lämpliga utrymmen för denna verksamhet. Svenska kyrkan bedriver också social 
verksamhet i området. 

En annan aktör som kan placeras inom ramen för det civila samhället är GIO 
(Göteborgsfolkhögskolornas intresseorganisation) och deras nystartade Folkhög-
skolecentrum. Det är en gemensam satsning av fem folkhögskolor som bedriver kur-
ser i en gemensam lokal. Verksamheten startade hösten 2006158. Folkhögskolecent-
rum har förutom att bedriva folkbildningskurser sett som sin uppgift att vara ett 
kulturellt centrum för det lokala samhället. Man vill att lokalen kvällstid ska kunna 
fyllas av aktiviteter och människor från det lokala samhället. I Bergsjön kan folk-
bildningens roll för den lokala utvecklingen exemplifieras genom detta centrum. 
Folkhögskolecentrum har trots att den endast varit igång en kortare tid, betytt 
mycket för Bergsjön som område. Folkhögskolecentrum är ett tecken på att ”någon” 
vill satsa på området och att en positiv utveckling är möjlig. Förutom detta har sko-
lan möjliggjort för boende där att påbörja en utbildning som kan vara en väg ut ur 
arbetslöshet. 

I Bergsjön finns flera kooperativ. Det finns bl.a. ett som tillhandhåller hemtjänst 
för finsktalande, ett kooperativt dagis samt något som heter Bergsjön Kultur och 
media verkstad.  Tidigare har det funnit ett Equel-projekt i området med en tanke 
om att stötta eget företagande eller kooperativ. 

                                                 
155  VUF beställer vuxenutbildning av olika aktörer och utgör på det sätten en maktfaktor i 

lokalsamhället. VUF:s beställningar exempelvis har varit av stort betydelse för 
Folkhögskolecentrums möjlighet att komma igång och driva sin verksamhet. 

156  Se exempelvis Ronnby, 1995. 
157  Jämför resonemanget kring community, se sid. 12 och olika intressegemenskaper. 
158  En analys av denna etablering kommer att redovisas i en särskild rapport. 
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Den tredje gruppen är marknadens aktörer d.v.s. näringsidkarna. I Bergsjön finns 
ett antal näringsidkare främst i form av affärsinnehavare. Dessa affärer är koncent-
rerade till Bergsjöns centrum (se under beskrivningen av Bergsjön) men ett fåtal ser-
vicebutiker finns i andra delar av Bergsjön samt en stor Lidlbutik vid Gärdsås torg. 
Det finns 1840 arbetstillfällen som nämnts tidigare men den allra största andelen av 
dessa, 65 %, är inom kommunala sektorn. 

Av näringsidkarna är det kanske främst hyresvärdarna som framstår som viktiga 
aktörer ur ett lokalt utvecklingsperspektiv. Flera hyresvärdar har exempelvis gått 
ihop och byggt lokalerna till nya Folkhögskolecentrum. I den byggnaden inryms 
också restaurang och några affärer.   

Samverkan i nätverk 
Inom de offentliga förvaltningar som har sin verksamhet i Bergsjön finns ett antal 
samarbetsfora. Vikten av samarbete har framhållits från politiskt håll genom upp-
maningar till tjänstemännen att samarbeta mera. Samarbetet är organiserat i fyra råd 
som utgör basen i den nya organisationen som tillkom i samband med storstadssats-
ningen. 

Ett av dessa råd är rådet för sysselsättning, utbildning och rehabilitering. En tjänste-
man vid Försäkringskassan är ordförande. Kring sig samlar han företrädare för 
stadsdelens arbetsmarknadsprojekt, socialtjänst, arbetsförmedling m fl. Rådets hu-
vuduppgifter framgår av namnet d.v.s. att hjälpa vuxna bergsjöbor till utbildning, till 
arbete och försörjning och till rehabilitering för dem som så behöver. 

Vidare finns Rådet för ett tryggt och trivsamt Bergsjön där Familjebostäder har ord-
förandeskapet. Rådet samlas kring bebyggelseinriktade insatser, för boende, för 
kommunikationer, för näringsliv och handel och för allmän service. Här samlas fas-
tighetsägare, såväl kommunala som privata, tekniska bolag och förvaltningar liksom 
företrädare för handel m.fl. berörda. Rådet ansvarar konsekvent också för bebyggel-
seinriktade åtgärder mot brott och otrygghet. 

Rådet för Sociala frågor leds av chefen för individ- och familjeomsorgen. Här 
samlas företrädare för främst socialtjänst, skola, fritid, kultur och polis. Rådet skall 
arbeta brett med socialt fokus på barn, ungdomar och deras föräldrar. Rådet har 
självklart ansvar för socialt förebyggande insatser mot brott. 

Det fjärde rådet, Rådet för hälsa, slutligen, leds av primärvårdschefen. Här samlas 
primärvårdsverksamhet, skolhälsovård, frågor kring trafiksäkerhet, mat och hälsa 
liksom andra angelägna "friskvårdsfrågor" som det kan vara verksamt att samverka 
kring inom stadsdelen. 

De fyra rådens uppgifter och ansvarsområden samordnas av de fyra ordföran-
dena i en samordningsgrupp som leds av stadsdelschefen. Här anläggs ett helhets-
perspektiv på stadsdelens utveckling och här utvecklas de strategier som skapar 
kontinuitet och hållbarhet över tid. De boende tycks dock lysa med sin frånvaro här 
likaså den ideella sektorn. 

Det finns naturligtvis en hel del samarbete inom den offentliga sfären utöver 
dessa strukturerade fora. Stadsdelsförvaltningen samarbetar exempelvis med 
Svenska kyrkan och polisen.  

Ovanstående är en beskrivning av de officiella samarbetsfora som finns. Det 
finns dock i Bergsjön ett antal mer eller mindre löst sammansatta nätverk vilka är 
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betydligt svårare att på ett enkelt sätt beskriva. Området är dock relativt geografiskt 
begränsat vilket innebär att många av de i området verksamma personerna, varje sig 
de bor där eller enbart arbetar där, känner varandra och samverkar i olika konstella-
tioner. Många enskilda personer är också aktiva i flera olika sammanhang, kanske 
både som privatperson, som föreningsmedlem och som tjänsteman. Vid de samtal 
jag haft med människor verksamma i området har flera kritiska röster hörts kring att 
en del personer finns med i allt för många sammanhang och på det sättet får en stor 
makt. 

Det är cirka 30 föreningar som är medlemmar i det lokala föreningsrådet. Studie-
förbundet Vuxenskolan är en av dessa. Detta har funnits ganska länge men det fun-
gerar inte så bra längre. De aktiva orkar inte riktigt engagera sig längre enligt de två 
föreningskonsulenterna. Föreningsrådet försöker dock samordna gemensamma ak-
tiviteter. De ordnar föreningsdagar. Rådet fungerar också som en referensgrupp när 
det gäller bidragsansökningar.  Det har funnits en del kritik gentemot föreningsrådet 
då det uppfattas som att det handlar om samma personer som sitter på många olika 
stolar som nämnts ovan. 

Positiva aktioner - exempel på verksamhet i området  
Inom stadsdelsförvaltningen i Bergsjön finns det en önskan att komma bort från det 
problemorienterade sättet att arbeta och istället en intention att arbeta med det friska. 
Stadsdelens representanter vill arbeta mer generellt och för att främja och förebygga. 
Detta är naturligtvis positivt och en viktig utgångspunkt för det lokala arbetet i 
området. Stadsdelsförvaltningen är också en viktig aktör som är inblandad i många 
olika verksamheter som har som syfte att förbättra lokalsamhället. 

Arton föreningar eller studieförbund har ”Prova på”-aktiviteter i områdets skolor 
under en 20-veckors period. Det kan handla om aktiviteter såsom dans, fotboll, mu-
sik etc. Detta är ett sätt att rekrytera nya medlemmar till föreningarna som varit re-
lativt framgångsrikt, enligt föreningskonsulenterna. En av tankarna bakom detta är 
att man på ett tidigt stadium ska engagera barn och ungdomar i olika föreningar. Då 
det kommunala  fritidsutbytet är marginellt kan föreningarna tjäna som bra alterna-
tiva mötesplatser. 

En förening, Islamska kvinnoföreningen, kan tas som ett exempel på en förening 
som ideellt arbetar för att förbättra kvinnors villkor på olika sätt. I föreningen finns 
eldsjälar som lägger ner mycket tid för att få det att fungera. Föreningen har lyckats 
med många av sina projekt, bl.a. driver de ett muslimskt dagis som ett föräldrakoope-
rativ. De har också muslimsk kvinnohjälp och i samband med det har det byggts upp 
ett nätverk med personer från polisen, socialförvaltningen och migrationsverket. Fö-
reningen har även verksamhet för unga och gamla muslimer. Föreningens verksam-
het är i första hand riktad mot enskilda individer och inte mot lokalsamhället. Detta 
är dock ett exempel på ett arbete som i förlängningen kan komma lokalsamhället till 
del genom att enskilda människor stärks genom deltagande i föreningens aktiviteter. 

En annan viktig förening som finns i Bergsjön är Galaxan. Den bildades 1978 och 
dess syfte vara att skapa en sysselsättning för ungdomarna boende i området. Idag 
finns både en stadslantgård och ett café eller restaurang. Cafét används också som mö-
tesplats. 
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En viktig sak som hänt i Bergsjön under 2005 är byggandet av en ny sporthall med 
innehållande friidrottshall. Det är något som aktiva föreningar kämpat för under 
åtminstone de senaste 15 åren. På dagarna kommer områdets skolor att använda 
hallen och på kvällar och helger tar idrottsföreningarna över. 

En annan viktig sak som hänt under 2005 är startandet av Folkhögskolecentrum i 
september. Detta har föregåtts av en lång planering och ett samarbete mellan många 
olika aktörer. 

Det är en vision som startade för tio år sedan! 

Förutom att vara ett samarbete mellan fem folkhögskolor som bedriver folkhögsko-
leverksamhet i Bergsjön har Folkhögskolecentrum som tidigare nämnts också en 
ambition att vara en mötesplats för människor i området. I samband med arbetet 
med att starta Folkhögskolecentrum har det funnits två referensgrupper; en med po-
litiker och tjänstemän och en med boende och föreningar. Satsningen på Folkhög-
skolecentrum är ett exempel på lokal utveckling och lokalt utvecklingsarbete. I sats-
ningen finns ”alla” aktörer med i olika samverkanskonstellationer. Det är också en 
verksamhet som syftar till att förbättra lokalsamhället. När skolan byggdes rustades 
också området runt om upp och förbättringsåtgärder gjordes på olika sätt. Exempel-
vis gjordes ett ”riktigt” torg där det nu finns några torgförsäljare. Startandet av 
Folkhögskolecentrum och den fortsatta verksamheten kommer att rapporteras i en 
speciell rapport framöver. 

Returhuset som finns beläget mitt i Bergsjön kan vara ytterligare ett exempel på 
ett lokalt utvecklingsarbete. Returhuset är en arbets- och mötesplats och har två hu-
vudsyften. Det ena är riktat mot dem som är arbetslösa. Där finns praktikplatser i 
återvinningsverkstäder för dem som saknar arbete och är villiga att lära sig något 
nytt. Deltagarna arbetar i mindre arbetslag med olika slags hantverk. Ett av målen 
för arbetet är att främja utvecklingen av kretsloppssamhället. Genom praktikplat-
serna vill man öka människors kompetens, stärka självförtroendet och därigenom 
deltagarnas möjligheter på arbetsmarknaden. Tanken är att människor som inte 
skulle träffats annars kan mötas här och Returhuset ses som en trivselskapande 
verksamhet och detta är Returhusets andra huvudsyfte. Verksamhetens syfte är så-
ledes att både stärka samhället och individen. Returhuset är ett samarbete mellan 
stadsdelsförvaltningen, Familjbostäder, Studiefrämjandet och Arbetsförmedlingen 
Svingeln. 
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Analys och diskussion 
Detta är en första delrapport i forskningsprojektet Lokal utveckling och folkbildningens 
vardag och villkor. Det första av projektets tre år har framförallt ägnats åt att försöka 
besvara en av de i projektet angivna frågeställningarna nämligen Hur kan lokal ut-
veckling beskrivas i ”utsatta” bostadsområden? En del tid har ägnats åt att beskriva pro-
jektets kontext då den bedöms ha stor betydelse. De tre lokala samhällen jag studerat 
Holma, Kroksbäck och Bergsjön är alla områden som betraktas som problematiska. 
Numera kallas de för utsatta bostadsområden. Man skulle kunna hävda att det rör 
sig om områden som är utsatta i dubbel bemärkelse. Dels är de utsatta genom att 
andelen personer med sammansatt social problematik (exempelvis arbetslöshet, 
ohälsa, socialbidragsberoende) är hög, dels är det områden som varit ”utsatta” för ett 
stort antal interventioner i syfte att förbättra området som sådant eller de boendes 
situation. Många gånger tycks ovanifrån initierade interventioner gjorts utan att man 
försökt att tydligt definiera de problem man velat komma åt. Det talas om på ett mer 
generellt plan att man genom lokala interventioner försökt lösa strukturella problem.  
Som ett exempel på detta kan nämnas de åtgärder som satts in för att försöka få 
människor i arbete, projekt som riktat sig mot enskilda personer i områdena i sam-
band med Storstadssatsningen. Dessa insatser har kritiserats då man anser att insat-
serna medför ett fokus på individer istället för strukturer. Utvärderingen av Stor-
stadssatsningen visade ganska entydigt på denna form av ”felsatsningar”.159 Dessa 
problemtyngda, stigmatiserade och projekttrötta områden utgör kontext i denna 
studie kring folkbildningens roll i ett lokalt utvecklingsarbete. Jag tror att det är vik-
tigt att ha denna utgångspunkt klar för sig. Men det är också viktigt att inse att det 
finns en annan bild av dessa områden, en bild med mer positiva förtecken. Denna 
bild säger att i dessa områden finns ett stort antal aktörer och många aktiviteter på-
går hela tiden. Det är dynamiska områden och företeelser och situationer skiftar hela 
tiden. Det har blivit tydligt under denna studies gång. Vid varje nytt besök jag gjort 
har saker och ting förändrats, ibland till det bättre, ibland till det sämre. I områdena 
finns som sagts många aktörer, många aktiviteter pågår och kreativiteten är stor. En 
fråga som då måste ställas är om allt detta kan kallas lokal utveckling. För att kunna 
besvara denna fråga har under detta första år ett försök gjorts att beskriva vad lokalt 
utvecklingsarbete skulle kunna vara i ett utsatt område.  

Lokal utveckling är dock ett mångfacetterat begrepp och inte helt lätt att förstå 
innebörden av. Det är ett begrepp som fått stor spridning under senare år. Begreppet 
används som policybegrepp, inom forskning men också i mer ”dagligt” tal.  Upple-
velsen är att det nästan gått inflation i begreppet. Det dyker upp i alltfler samman-
hang och knyts till flertalet politikområden. Inte sällan avstås det från att definiera 
begreppet vilket medför en stor möjlighet att inrymma många skiftande verksam-
heter i begreppet. En tanke som dyker upp är att företeelser som funnits länge och 
tidigare kallats något annat idag kallas lokal utveckling.  

Folkbildningen är ett av de områden som ska arbeta med lokal utveckling. Det 
anges i propositionen och då under rubriken ”Folkbildningen bidrar till samhällsut-
vecklingen”. I övrigt definieras inte begreppet och dess innebörd. Vad det betyder i 

                                                 
159  Se exempelvis Lahdi Edmark, 2004. 
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ett folkbildningsperspektiv är upp till folkbildningen själv att bestämma. Denna si-
tuation är inte unik vad gäller lokal utveckling och vad gäller folkbildning utan sna-
rare en illustration av problemen kring att omsätta policybegrepp i praktisk verk-
samhet. På detta sätt kan man förhålla sig kritisk till användningen av begrepp som 
lokal utveckling och fundera på vad de har att tillföra. 

Många människor uppfattar dock idag att de arbetar med lokalt utvecklingsar-
bete och lägger in sin egen innebörd i begreppet.  Begreppet som sådant har positiva 
konnotationer. I denna studie har försök gjorts att utifrån teoretiska resonemang 
komma fram till en bestämning av begreppet. Detta har varit nödvändigt för att ha 
något att relatera den studerade praktiken till. 

Det kan konstateras att begreppet lokal utveckling inte är helt lätt att definiera. 
Det är ett begrepp som används flitigt och med skiftande innebörder. Jag tror att det 
är viktigt att problematisera begreppet. Inte minst samarbetet med landsbygdsstu-
dien i Dalarna har tydliggjort olika betydelser som kan inrymmas i begreppet. I stäl-
let för att tala om lokal utveckling skulle man kunna tala om utveckling av lokal-
samhället. En naturlig fråga i detta sammanhang blir då vad är utveckling och vad är 
lokalsamhälle. När det gäller lokalsamhället, eller community, som det benämns i 
anglo-saxisk litteratur så kan grunden till känslan av tillhörigheten till denna variera. 
Det kan handla om en territoriell grund, en intressegrund eller en grund mer vilande 
på gemensamma värderingar. I olika förändringsprojekt som initierats av det offent-
liga betraktas lokalsamhället som territoriellt bestämt. Det är de geografiska grän-
serna som gäller. Huruvida de boende i området ser bostadsområdet som sitt ”lokal-
samhälle” är dock inte säkert. Kanske är det någon annan tillhörighet som är vikti-
gare. Ett exempel på detta ”dilemma” är när företrädare för det offentliga är irrite-
rade över att olika föreningar i området med sin verksamhet enbart riktar sig till den 
egna etniska gruppen och inte till alla boende i området. Med ovanstående sätt att 
resonera kan det vara så att den egna etniska gruppen utgör lokalsamhället, d.v.s. 
den meningsbärande enheten, för medlemmarna i just den föreningen.  

Vanligtvis uppfattas inte dessa utsatta bostadsområden som traditionsrika och 
bärare av en månghundraårig tradition som områden på Dalarnas landsbygd kan 
göra. Visserligen finns i Bergsjön pågående utgrävningar från boplatser från stenål-
dern, men det är tveksamt i vilken utsträckning de boende känner sig delaktiga i 
detta. Många av dem som idag är bosatta i områdena är födda i andra länder. Vilken 
betydelse har det att olika aktörer kan ha olika communities och finns det hos de bo-
ende någon ”känsla för” de geografiska områdena Holma, Kroksbäck och Bergsjön? 
Finns det hos de boende någon sense of place? Sense of place uppfattas som oerhört 
centralt när det gäller exempelvis formandet av den kollektiva identiteten.160 Denna 
känsla har betydelse för hur ett lokalt utvecklingsarbete lyckas, speciellt om initiati-
vet kommer från det offentliga. Många av de satsningar som gjorts exempelvis inom 
Storstadssatsningen har lyckats mindre bra. En av orsakerna till detta kan vara att 
människor som bor i dessa områden inte har så stort intresse att arbeta för utveck-
lingen av själva det geografiska området. En annan orsak kan vara att interventio-
nerna har riktat sig mot företeelser som är av strukturell natur och helt enkelt inte 
kan lösas genom lokala insatser. Ett tydligt exempel på detta är arbetslösheten. Detta 

                                                 
160  Se exempelvis Shields, 1991. 
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kan också visa på problemen med att initiativ till utvecklingsarbete tas av det offent-
liga och vikten av att det civila samhällets representanter finns med från början. 

Den innebörd som i denna studie ges lokalt utvecklingsarbete är att det handlar 
om en samverkan mellan olika aktörer. Det har en lokal anknytning och bygger på 
ett deltagande av de boende. I det lokala utvecklingsarbetet sker positiva aktioner i 
syfte att på något sätt förbättra situationen i lokalsamhället. I arbetet mobiliseras 
grupper som deltar samt ett lärande sker.  

De aktiviteter jag studerat rör väl avgränsade geografiska områden som i den 
bemärkelsen skulle kunna kallas lokalsamhällen. Det lokala utvecklingsarbetet som 
synliggjorts genom denna studie sker företrädesvis i olika nätverk där det offentliga 
och det civila samhället är delaktiga. Mindre ofta deltar intressenter från näringslivet 
eller marknaden. Det arbete som bedrivs, och som kan betraktas som lokalt utveck-
lingsarbete, handlar främst om att på olika sätt förbättra boendemiljön. Ett problem 
som man försöker lösa på detta sätt är exempelvis känslor av otrygghet men det 
handlar också om att försöka träda in där välfärdssamhället inte längre kan erbjuda 
bra lösningar. Ett exempel på detta är ungdomarnas situation på fritiden. Positiva 
aktioner vidtas för att komma tillrätta med problem i det geografiska lokalsamhället. 
När det gäller lokalt utvecklingsarbete som rört hela bostadsområdena är det ofta det 
offentliga som tagit initiativ men det finns också exempel på hur boende gjort det.161 

Det lokala utvecklingsarbetet riktar sig mot problem eller bristsituationer. Inte 
sällan är det det offentliga som definierar problemen, exempelvis segregation, trång-
boddhet och arbetslöshet. Det är inte alltid de boende tillfrågas om sin tolkning av 
situationen. Många av de problem som återfinns i de utsatta områdena är enligt min 
tolkning av strukturell natur, men det lokala utvecklingsarbetet som bedrivs rör spe-
cifika områden såsom trygghet och ungdomars fritid. Frågan är om detta leder till 
ytterligare stigmatisering av de boende och av området. Uppstår en ”blaming-the 
victim” situation och är det så att trots att man vill så väl blir det så fel? 

I områdena finns ett stort antal föreningar med en lokal anknytning. Det är före-
ningar som bedriver viktig verksamhet men som ibland uppfattas som introvert. Fö-
reningarnas betydelse i ett lokalt utvecklingsarbete blir därför begränsat, menar jag. 
Ett rikt föreningsliv är således ingen automatisk garanti för att det sker en lokal ut-
veckling. Naturligtvis finns det undantag exempelvis Flamman i Kroksbäck och Ga-
laxen i Bergsjön. Ovanstående tolkning kan betraktas som kontroversiell och många 
kanske reagerar negativt på att föreningarna inte skulle bidra till den lokala utveck-
lingen. Detta menar jag illustrerar ett dilemma som även återfinns när det gäller 
andra företeelser. Dilemmat består i frågan om man enbart ska betrakta det som lokal 
utveckling som direkt riktar sig mot lokalsamhället eller om man ska se exempelvis 
föreningarnas arbete som ett arbete som i förlängningen leder till lokal utveckling. 
Således ett arbete som på olika sätt ger positiva ”ringar på vattnet” och framgent kan 
vara bra eller påverka utvecklingen av det lokala samhället. Det är dock när man 
resonerar på det sättet som begreppet lokal utveckling riskerar att urvattnas och blir 
icke-förpliktigande. Då kan snart allting som sker lokalt betraktas som lokal 
utveckling och då förlorar begreppet sin dynamik och kraft som förklaring av olika 
händelser och aktioner. Jag väljer därför att betrakta lokalt utvecklingsarbete som ett 
arbete som syftar till att förbättra situationen i lokalsamhället. 
                                                 
161  Trygghetsprojektet i Kroksbäck och Holma initierades av boende i området. 
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Trots att det rör sig om miljonprogramsområden skiljer sig Holma/Kroksbäck 
från Bergsjön på flera sätt. Rent statistiskt finns skillnader mellan områdena. Denna 
åskådliggörs med nedanstående figur. 
 
 Holma Kroksbäck Bergsjön 
Folkmängd 3 655 4 711 14 526 
Andel utrikes- 
födda 51 % 36 % 51,5 % 

Förvärvsinten- 
sitet 43 % 54 % 44,5 % 

Öppet arbets- 
lösa   7 %   7 %    8,8 % 

Ekonomiskt 
bistånd 29 % 17 % 39,8 % 

Figur 1. Statistik gällande Holma, Kroksbäck och  
Bergsjön. Siffror från 2005. 
 
Alla tre områdena har ”dåliga” siffror. Som exempel kan tas förvärvsintensiteten 
som i Sverige som helhet är 75,8 %. Det kanske viktigaste i sammanhanget är dock de 
offentliga myndigheternas hållning. I Bergsjön finns, enligt min tolkning, en mer 
uttalad policy att man på ett positivt sätt vill arbeta för områdets bästa. Politikerna 
har exempelvis uttalat att man ska sträva efter att samarbeta. Denna positiva inställ-
ning till utveckling och tro på civilsamhället och dess möjligheter är märkbar i Berg-
sjön. Den genomsyrar mycket av det som sker i området och det offentliga är en ak-
tiv del av det konkreta arbetet. Ett enkelt exempel som visar vad på jag menar är att i 
Bergsjön finns två heltidsanställda föreningskonsulenter som ska stötta föreningsli-
vet i området. I Holma/Kroksbäck fanns tidigare en person med motsvarande upp-
gifter, men denna tjänst drogs in. I Bergsjön finns det trots stora och svåra problem 
en framtidstro enligt min tolkning. Man talar gärna om det positiva medan man i 
Holma/Kroksbäck mer talar om problemen. Kanske detta är en bild som kommer att 
förändras när möjlighet ges att på ett djupare plan studera dessa områden.  

Statistik kan ses som ”hårda” data  men områdena kan också jämföras utifrån de 
upplevelser man får när man vistas i dem utan att ha någon djupare kunskap om 
dem. När man promenerar runt i Bergsjön upplever man det som, åtminstone till 
största delen, mycket nedslitet. Många av husen verkar vara i behov av upprustning. 
Samtidigt finns naturen hela tiden nära inpå. Området upplevs också som mycket 
större och mer oöverskådligt än Holma och Kroksbäck. Den välordnade bild som 
möter en besökare i Malmöförorterna återfinns inte i Bergsjön. Undantaget är områ-
det precis runt nya Folkhögskolecentrum vid Gärdsås Torg som är alldeles ny-
byggt/nyrenoverat. Å andra sidan sjuder Bergsjön av liv och Holma och Kroksbäck 
uppfattar kanske en besökare mer som livlöst och tomt. Trots att det handlar om två 
miljonprogramsområden som beskrivs som utsatta i olika bemärkelser finns det så-
ledes mycket som skiljer dem åt. I Bergsjön finns ett större serviceutbud än i Holma 
och Kroksbäck, även om det jämfört med många andra bostadsområden uppfattas 
som mycket magert. Rent statistiskt är skillnaderna inte så stora mellan de tre bo-
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stadsområdena, men exempelvis andelen som uppbär ekonomiskt bidrag är betyd-
ligt högre i Bergsjön än i Holma och Kroksbäck. 

Den här studien har ett antal begrepp som det lokala utvecklingsarbetet kommer 
att relateras till och dessa är bl.a. integration, medborgarskap och makt. Att koppla 
dessa begrepp till lokalt utvecklingsarbete har inte varit möjligt inom ramen för detta 
första år. En reflektion som kan göras är dock att detta är begrepp som tycks hänga 
nära samman. Det är också begrepp som kan ges en speciell innebörd när det hand-
lar om situationen i miljonprogramsområden. Det sägs att många människor upple-
ver ett utanförskap i förhållande till samhället och att alla goda krafter som kan göra 
något åt den situationen är viktiga. Lokal utveckling är något som anses kunna bidra 
till att förbättra människors situation, kanske ge makt och leda till ett aktivt medbor-
garskap. Detta är främst ett retoriskt uttalande som återfinns i flera policydokument. 
Hur dessa samband ser ut och om det verkligen förhåller sig på detta sätt är intres-
sant och det kommer jag att återkomma till under studiens senare del.  

I flera sammanhang diskuteras folkbildningens roll och legitimitet i dagens sam-
hälle. Folkbildningen växte fram i ett helt annat samhälle än dagens men har visat en 
stor förmåga att anpassa sig efter rådande omständigheter. Detta medför att arbeta i 
utsatta områden och försöka anpassa sin verksamhet till de behov som finns där är 
för de flesta folkbildare en självklarhet. Men hur angriper man denna uppgift? Hur 
ser det folkbildande arbetet ut i utsatta storstadsområden och vilken blir där folk-
bildningens roll? Det är frågor som jag hoppas kunna besvara när denna studie är 
genomförd. Detta första år har inriktningen varit mer allmän och försök har gjorts att 
kartlägga aktörer och aktiviteter i området. Det har inneburit att folkbildningens 
närvaro inte alltid varit tydlig. Detta har då gällt framförallt situationen i Malmö. 
Här tycks folkbildningen ibland vara en aktör, men då enbart när initiativet tas av 
någon annan. Något studieförbund har tillfrågats om de kan ha en studiecirkel gäl-
lande något specifikt område. Detta var exempelvis fallet när det fanns behov av en 
utbildning för blivande nattvandrare. Folkbildningens aktörer tycks inte ta initiativ 
eller ha någon mer framträdande samordnande roll. Detta är den bild andra aktörer 
ger av folkbildningen i området. En fråga man då kan ställa sig är om det är så att 
folkbildningens närvaro inte är relevant. Finns det inget behov av folkbildande in-
satser i Holma och Kroksbäck? Kanske arbetar folkbildningen i det tysta, genom 
medlemsorganisationer eller på annat sätt. Om det är på detta sätt blir frågan: Är det 
viktigt att man är synlig eller är det effekterna av arbetat som räknas? Eller handlar 
det om något annat, i dag okänt, som gör att folkbildningen upplevs som inte i så 
hög grad närvarande där? I Holma och Kroksbäck bor en stor andel personer som 
invandrat till Sverige. Är folkbildning något som är obekant för dem och som de inte 
har behov av? Stämmer utbud med efterfrågan? Har folkbildningen någon strategi 
för hur man ska arbeta när de flesta man vänder sig till kanske inte har samma refe-
rensramar eller kulturella traditioner som folkbildningen har? Denna första del i stu-
dien säger en hel del om folkbildningens villkor i dessa områden, men inte mycket 
om dess vardag. I nästa steg kommer folkbildningens självbild att studeras. Hur 
upplever folkbildningens aktörer sin roll i området och hur ser vardagen för folk-
bildningens aktörer ut? 
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