I denna avhandling genomför en sådan bred granskning:
Här följs hur integrationspolitiska mål implementeras, översätts, in i
politikområdet regional utveckling under åren 1998-2007. Den regionala utvecklingspolitiken med dess inriktning mot jobbskapande och
företagande är central för integrationspolitiken. Boken följer målens
översättning från en nationell nivå ner till en regional och lokal värld
av tillväxtpartnerskap, nätverk, tillväxtavtal, program och kommunala
näringslivsprogram. En regional utvecklingspolitik som alltmer präglas
av en styrning genom nätverk och partnerskap. Hur påverkar sådana
styrformer möjligheten av mainstreaming?
I avhandlingen visas på svårigheter och hinder för en mainstreaming
av de integrationspolitiska målen men också olika möjligheter.
Boken borde intressera dem som är nyﬁkna på hinder och möjligheter
för integration, nya former av politisk styrning som mainstreaming och
nätverksstyrning, regional och lokal utvecklings- och tillväxtspolitik
samt hur och om politiska beslut förverkligas.
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Men hur styr man en sådan process? Och med vilket resultat? Det ﬁnns
i dag förvånade lite kunskap om detta. Framförallt saknas forskning
som granskar hela processen från det att målen är satta tills de eventuellt förverkligas.
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Dagens samhälle präglas av allt ﬂer komplexa samhällsproblem:
Det gäller miljö, jämställdhet, hållbar utveckling samt inte minst segregationen mellan invandrare och andra. En vanlig föreslagen lösning
är mainstreaming: Att hänsyn ska tas till problemet vid alla beslut inom
alla politikområden. Mainstreaming är idag en metod som använts i
årtionden. I en tredjedel av Sveriges politikområden ska målen förverkligas främst via andra politikområden. Så ska de integrationspolitiska
målen uppnås just genom en förändring av politik och praktik inom
andra politikområden.
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