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Det fi nns en idé om att enga-
gemang i föreningar och orga-
nisationer gör oss till mer poli-
tiskt aktiva medborgare, den så    
kallade folkrörelsetanken. I den 
nya boken Föreningsliv, delaktighet 
och lokal politik i det mångkulturel-
la samhället diskuteras hur dessa 
ideal stämmer överens med 

verkligheten då det gäller per-
soner med utländsk bakgrund. 
Statsvetaren Bo Bengtsson och 
kulturantropologen Clarissa   
Kugelberg vid IBF är redaktörer 
för boken och ytterligare tre  
IBF-forskare medverkar med 
olika kapitel.  

Ny bok om föreningsliv och 
politiskt engagemang

Foto: Marcus Marcetic
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Se detta som ett bidrag till en 
också i Sverige saknad debatt om 
stadspolitik. Att landets städer 
saknar en stadspolitik är lätt att 
konstatera, men det riktigt allvar-
liga är att redan diskussionen om 
vad en sådan politik skulle kunna 
handla om saknas. Ordet stadspo-
litik väcker inte några associatio-
ner hos våra kommunalpolitiker, 
till skillnad från i Finland eller 
Tyskland. 

Två bilder kan tillsammans ka-
raktärisera det allmänna politiska 
läget i den svenska kommunalpoli-
tiken. I den första bilden ser vi re-
sultatet av en välfärdskompromiss 
över blockgränserna som verkar 
ha ingåtts efter 1990-talskrisen. 
Också de borgerliga partierna 
menar nu att välfärd är viktigt. 
Därför vill de slå vakt om vad de 
kommit att kalla för välfärdens 
kärna – också igenkännbar som 
vård, skola, omsorg. (Notera dock 
att välfärdens kärna inget har att 
göra med välfärdsstatens histo-
riska kärna: socialförsäkringarna.) 
Den lokala politiken har till stor 
del kommit att handla om just 
vem som levererar bäst på detta 
område. Stridsäpplet är avväg-
ningen mellan kvalitet, kvantitet 
och skattesats när partierna satsar 
på marginalväljarna.

I den andra bilden möter vi en 
helt annan sida av den kommu-
nala verksamheten, bortom eller 
kanske före de politiska stri-
derna. Städer har – särskilt sedan 
1990-talskrisen – alltmer kommit 
att ses som aktörer i en stadskon-
kurrens om investeringar, turister 
och välbeställda kommuninvånare 
(infl yttare). Detta har fått många 
av dem att försöka lansera sig 
med ett eget varumärke.  I den 
säljansträngningen gäller det att 
profi lera sig med något unikt, 
vilket en del städer redan besitter, 
men andra kanske saknar, särskilt 
de städer som drabbats hårt av in-
dustrinedläggelser. Denna utåtrik-
tade verksamhet har ännu inte 

satt nerv i den lokala politiken, 
med undantag för ett eller annat 
projekt tänkt att sälja in staden i 
den globala konkurrensen. Men 
blir det lokal strid om ett sådant 
projekt gäller den själva projektet, 
dess läge, utformning och kostna-
der, inte den varumärkesstrategi 
som det är en del av. Strategin för-
blir egendomligt opolitiserad.

En strategi som tar sikte på 
hur staden är att leva i för dess 
invånare, vad som förtjänar att 
slås vakt om, men också vad som 
behöver förbättras och tillföras 
staden, handlar naturligtvis också 
om vård, skola, omsorg samt om 
stadens identitet utåt. Men den 
borde nog handla om allt som 
kommunen både har att ta hand 
om och borde eftersträva. En sam-
manhållen strategi för hela staden 
är vad en stadspolitik handlar 
om. Om en sådan strategi behö-
ver man inte vara överens lokalt, 
långt därifrån, men man borde 
vara överens om att det behövs 
en långsiktig och sammanhållen 
strategi för staden. Hållbarheten 
fordrar det, men också stadens 
levbarhet. 

Poängen med att tala om stads-
politik ligger i att se allt detta i 
ett sammanhang: stadens samman-
hang. Kommunalpolitiskt hanteras 
ju naturligtvis dessa frågor, stora 
som små, redan idag. Men de

Stadspolitik i Sverige

behandlas som regel en i taget 
och var för sig. Översiktplanen 
skapar  förvisso ett mer samman-
hållet rumsligt grepp om detta, 
men även om den nu följs, är den 
otillräcklig. Kruxet är nämligen 
mer än att sammanföra allt i rum-
met: det gäller att betvinga den 
fragmentarisering av politiken och 
därmed av staden som följer av att 
den bedrivs sektorsvis. Poängen 
med stadspolitik handlar om att 
se staden över sektorerna, som 
också deras sammanfogning, i 
rummet såväl som praktiskt.

Så fort vi börjar tala om en så-
dan stadspolitik, blir dess problem 
uppenbart: politikens sektorise-
ring är ett veritabelt hinder för 
varje stadspolitik värd namnet. 
Behovet av en politik på tvärs av 
sektorerna är inte exklusivt för 
glesbygden vilket många verkar 
tro. Tvärtom behövs den också i 
staden. Så länge staden planerades 
renlärigt modernistiskt efter olika 
funktioner var sektorspolitiken 
rätt tänkt. Dagens urbana idéer, 
som förtätning, funktionsbland-
ning, integration, trafi k på stadens 
villkor och att låta staden växa 
inåt, stannar på ritbordet så länge 
som sektorspolitiken består. Låt 
oss därför börja tala om stads-
politik! 

Mats Franzén, professor i sociologi
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verkan; föreningarnas roll i den 
lokala politiken leder ibland till en 
professionalisering som kan gå ut 
över den interna verksamheten. 
Boken ger också exempel från tre 
Stockholmsförorter, som tyder på 
att lokala mobiliserings- och orga-
niseringsstrategier för samverkan 
med de boende har haft en positiv 
betydelse för den politiska integra-
tionen. 

Boken pekar även på andra 
förhållanden som är viktiga för att 
förstå föreningars betydelse för 
politisk delaktighet. Studiernas 
resultat väcker frågor om migra-
tionsströmmarnas påverkan på de 
etniska föreningarnas ”livscykler” 
och om arbetsformernas inver-
kan på medlemmarnas politiska 
delaktighet och intresse. Exempel-
vis tyder stora skillnader mellan 
chilenska och andra föreningar på 
att immigrationsmönstren över tid 
påverkar vilken roll föreningarna 
kan spela i den lokala politiken och 
för de individuella medlemmarnas 
politiska delaktighet. Då enskilda 
personer integreras mer i det 
svenska samhället förändras för-
eningarnas roll och deras politiska 
betydelse försvagas. Men studierna 
visar också hur kurdernas, assyrier-
nas och syrianernas organisationer 
har utvecklats ur och infl ueras av 
medlemmarnas särskilda behov

Folkrörelsetanken är väl spridd i 
Sverige och har också fått genklang i 
integrationspolitiken. Även invand-
rade från andra delar av världen ska 
göras delaktiga i politiken via or-
ganisering i föreningar. I en ny bok 
diskuterar forskare från olika disci-
pliner enskilda kvinnors och mäns 
föreningsengagemang och politiska 
deltagande samt invandrarförening-
ars möjligheter att påverka politiken 
och stimulera sina medlemmar. 
Förhållandet mellan etnisk orga-
nisering och den lokala politiken i 
tre kommuner analyseras, och i de 
båda slutkapitlen sätts de svenska 
förhållandena in i ett internationellt 
perspektiv. Osman Aytar diskuterar 
betydelsen av IT-användning och 
andra hjälpmedel för att upprätt-
hålla etniska identiteter över ter-
ritoriella gränser, och Irene Molina 
skriver om drivkrafter bakom den 
globala tendensen att uppmuntra 
det civila samhällets deltagande i 
lokala sociala processer.

Resultaten bekräftar först och 
främst att föreningsengagemang ge-
nerellt sett bidrar till ett ökat delta-
gande och delaktighet i det svenska 
politiska livet för utlandsfödda män 
och kvinnor i lika hög grad som för 
infödda. Även om kvinnor i genom-
snitt deltar mindre i föreningar än 
män, och utlandsfödda mindre än 
infödda, ökar föreningsdeltagande 
det politiska intresset och engage-
manget. Men det generella mönstret 
döljer också variationer, engage-
mang i vissa etniska föreningar 
tycks öka mäns politiska deltagande 
mer än kvinnors.  

De politiska och institutionella 
förhållandena i omvärlden har stor 
betydelse för de etniska förening-
arnas inriktning och organisations-
former. Clarissa Kugelberg visar 
hur etniska föreningars handlings-
utrymme kan begränsas genom 
bidragshanteringen och andra lokala 
institutionella förhållanden. Nils 
Herttings kapitel om Norra Bot-
kyrka pekar på att föreningarna kan 
ställas inför besvärande målkonfl ik-
ter då de medverkar i lokal sam-

som statslösa grupper. 
Föreningslivet kan bidra till att 

utveckla en positiv mångfald och 
en ökad politisk delaktighet för 
alla medborgare i det mångkultu-
rella samhället. Men, och det är 
en av bokens huvudpoänger, denna 
potential påverkas i stor utsträck-
ning av omgivande institutionella 
och diskursiva förhållanden. Det 
är i utformningen av samverkan 
mellan myndigheter och föreningar 
på lokal nivå som medborgerlig 
delaktighet och institutionellt 
förtroende kan skapas, men också 
lätt brytas ned.

Statsvetaren Bo Bengtsson och 
kulturantropologen Clarissa Ku-
gelberg vid IBF är bokens redak-
törer. Antologins övriga författare 
är Per Adman och Nils Hertting, 
statsvetare vid IBF, Irene Molina, 
kulturgeograf vid IBF, Marianne 
Danielsson och Gunnar Myrberg, 
statsvetare från Uppsala, Osman 
Aytar, sociolog från Stockholm 
och Per Strömblad, statsvetare vid 
Institutet för Framtidsstudier i 
Stockholm. Boken har publicerats 
med stöd av Forskningsrådet FAS 
och Riksbankens Jubileumsfond.

Föreningsliv och politiskt engagemang

Här ser vi fyra av de fem IBF:are som medverkar i boken. Från vänster: 
Nils Hertting, Clarissa Kugelberg, Bo Bengtsson och Irene Molina

Bengtsson, Bo & Clarissa Kugelberg, 
red. (2009) Föreningsliv, delaktighet 
och lokal politik i det mångkulturella 
samhället. Malmö: Égalité.
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Den 20 november 2009 dispute-
rade jag på en avhandling i kultur-
geografi  vid Uppsala universitet. 
”Tillsammans – bidrag till den 
etniska boendesegregationens 
geofi losofi ” är en utredning av den 
geografi ska dimensionen i frågan 
om den etniska boendesegregatio-
nen i Sverige. Avhandlingsprojektet 
hade sin bakgrund i professor Ro-
ger Anderssons projekt ”Skapandet 
av svenskglesa bostadsområden: 
segregations- och nätverksgene-
rerade fl yttningar i det urbana 
Sverige”. I takt med att jag försökte 
hitta en geografi sk infallsvinkel på 
min forskningsfråga inom detta 
projekt blev det allt tydligare att 
den etniska boendesegregationens 
geografi  var ett problematiskt 
koncept. I forskningen om etnisk 
boendesegregation i Sverige föreföll 
dess geografi  sällan vara en fråga 
och oftare en utgångspunkt. Jag 
fi ck intrycket att geografi n defi nie-
rades på förhand, som den scen på 
vilken socioekonomiska eller andra 
skådespel sedan kunde utspela sig 
och studeras. Denna utgångspunkt 
i förgivettagna geografi er kom jag 
att kalla för territoriecentrism. Mer 
specifi kt kunde det exempelvis 
röra sig om antropocentrism – an-
tagandet av mänskliga individer 
som diskreta territorier, euklidea-
nism – antagandet att rummet är 
transcendentalt tredimensionellt 
eller semiocentrism – antagandet att 
verkligheten är eller omfattar en 
rent semiotisk rymd. 

Avhandlingen kom således att ta 
formen av en kritik av denna ”ter-
ritoriecentrism” inom forskningen 
om etnisk boendesegregation i 
Sverige. Samtidigt var den ett för-
sök att hitta en ”icke-territoriell” 
ingång till frågan. I avhandlingens 
syfte samlas dessa ambitioner i 
frågan: ”Hur formuleras den etniska 
boendesegregationens geografi  som en 
empirisk fråga?” Det empiribegrepp 
som avses är den radikala empi-
rismen som den formulerats hos i 
första hand pragmatisten William 
James, och geofi losofen Gilles 

Deleuze. Empiri står i denna 
tradition för ”ren erfarenhet”, 
bortom subjekt och objekt, d.v.s. 
bortom varje försök att intellek-
tuellt/rationellt anta distinktioner 
och territorier på förhand. Geofi -
losofi  är en fi losofi  som intellektu-
ellt/rationellt öppnar för en sådan 
radikalt icke-rationell empirism. 
Begreppet geofi losofi  kommer 
närmast från Gilles Deleuze och 
Felix Guattari men jag använde 
det för att också omfatta exem-
pelvis delar av pragmatismen och 
delar av Henri Lefebvre’s verk. 

Med geofi losofi  och radikal 
empirism i händerna tog jag 
sedan itu med några centrala 
teman i forskningsfältet etnisk 
boendesegregation. Geografi n, 
staden, sammanhållningen och 
åtskillnaden analyserades som 
geografi ska fenomen med bäring 
på segregationsfrågan. Analysen 
av geografi ns, stadens, samman-
hållningens och åtskillnadens 
geografi er utmynnade i liknelsen 
av den etniska boendesegregatio-
nens geografi  vid en morfogenesisk 
process som oftast förstås i anato-
miska termer. Morfogenes beteck-
nar den biologiska organismens 
förvandling från ägg till organism. 
Morfogenesen beskriver således en 
levande relation mellan territoriet 
(den organiserade organismen) 
och icke-territoriet (ägget, el-
ler ”Kroppen utan Organ” som 
Deleuze kallar det). Jag menar att 
geografi n är att likna vid en sådan 
morfogenesisk process där ting av 
olika ontologisk karaktär skapas, 
men också återskapas, omskapas, 
upplöses eller ännu inte skapas. 
Här haltar liknelsen eftersom de 
geografi ska processerna till skill-
nad från den biologiska organis-
mens morfogenes, går åt båda håll, 
från ägg till organism men också 
tvärtom. Vad gäller den etniska 
boendesegregationens geografi  så 
karaktäriseras exempelvis stä-
der, bostadsområden, bostäder, 
boende, människor, etnicitet och 
socialitet av sådana kvasi-morfo- 

genesiska processer. I ”ter-
ritoriecentrisk” forskning kan 
per defi nition bara en aspekt 
av den morfogenesiska proces-
sen uppmärksammas, närmare 
bestämt den färdiga organismen 
och relationen mellan dess olika 
organ. Territoriecentrisk forskning 
betraktar den morfogenesiska pro-
cessen som en fråga om anatomi.

Jag menar att geofi losofi n och 
radikalempirismen gör det möjligt 
att studera den etniska boende-
segregationens morfogenesiska 
processer som just morfogenesiska 
processer. Med radikalempirismen 
kan forskaren även få tillgång till 
den morfogenesiska dimensio-
nen, en levande geografi  där även 
tillstånd är processer. Den etniska 
boendesegregationens geofi lo-
sofi  får konsekvenser för vad som 
kommer i blickfånget, inte minst 
genom att den öppnar en väg, 
förbi den etnotism (förstådd som 
etnisk territorialism) som tende-
rar att prägla frågan. Geofi losofi n 
får också uppenbara konsekvenser 
för hur man kan hantera frågan 
politiskt. I min avhandling lyfter 
jag fram mer av situationsbero-
ende interaktion, improvisation, 
medkänsla, medmänsklighet och 
ansvar framför reglering, myndig-
hetsutövning och byråkrati. 

       Kenny Jansson

Tillsammans – bidrag till den etniska boendesegregationens geofi losofi 

Anatomins territoriella och mor-
fogenesens mer än territoriella 
dimensioner 



IBF Nyhetsbrev 5

Tjänsteläge
Adman, Per & Per Strömblad (2009) ”Etniska 

föreningars betydelse för kvinnors och mäns 
politiska deltagande”, s. 57–81 i Bo Bengts-
son & Clarissa Kugelberg (red.), Föreningsliv, 
delaktighet och lokal politik i det mångkulturella 
samhället. Malmö: Égalité.

Andersson, Roger (2009) ”Svensk IMER-
forskning – några reflektioner, s. 94–98 i Erik 
Olsson & Annika Rabo (red.), Vem älskar 
imerforskning? En jubileumsskrift för CEIFO 
2009. Stockholm: CEIFO.

Andersson, Roger (2009) ”Boendesegregation 
och grannskapseffekter”, s. 40–65 i Göran 
Graninger & Christer Knuthammar (red.), 
Samhällsbyggande och integration. Frågor om 
assimilation, mångfald och boende. Linköping 
University Interdisciplinary Studies No 9. 
Vadstena: Stiftelsen Vadstena forum för sam-
hällsbyggande.

Andersson, Roger, Åsa Bråmå & Jon Hogdal 
(2009) Fattiga och rika – segregerad stad. Flytt-
ningar och segregationens dynamik i Göteborg 
1990-2006. Göteborg: Göteborg Stad.

Bengtsson, Bo (2009) ”Bostadspolitik – ing-
enting för statsvetare?”, s. 17–35 i Mette 
Anthonsen & Sverker C. Jagers (red.), Rätt 
grönt. Vänbok till Lennart J. Lundqvist. Göte-
borg Studies in Politics. Göteborg: Göteborgs 
universitet.

Bengtsson, Bo, Marianne Danielsson & Nils 
Hertting (2009) ”Demokratiseringspolitik 
och etnicitet i ytterstaden”, s. 197–231 i 
Bo Bengtsson & Clarissa Kugelberg (red.), 
Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det 
mångkulturella samhället. Malmö: Égalité.

Bengtsson, Bo, Clarissa Kugelberg & Gunnar 
Myrberg (2009) ”Föreningsliv, delaktighet 
och lokal politik i det mångkulturella sam-
hället – ett inledande perspektiv”, s. 9–29 i 
Bo Bengtsson & Clarissa Kugelberg (red.), 
Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det 
mångkulturella samhället. Malmö: Égalité.

Bengtsson, Bo & Per Strömblad (2009) ”Etniska 
föreningar och politisk integration”, s. 83–111 
i Bo Bengtsson & Clarissa Kugelberg (red.), 
Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det 
mångkulturella samhället. Malmö: Égalité.

Publicerat

Bengtsson, Bo & Clarissa 
   Kugelberg (red.) (2009)
   Föreningsliv, delaktighet 
   och lokal politik i det
   mångkulturella samhället.
   Malmö: Égalité.

IBF gästades den 14–17 december 2009 av Dr 
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IBF gästades den 27–29 januari 2010 av Daniel 
Hiebert, professor i geografi vid University 
of British Columbia, Kanada. Vid sitt besök 
på IBF presenterade Hiebert bl.a. en uppsats  
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med bl.a. Roger Andersson i det s.k. Norface-
projektet. 

Gästforskare

Mitt yrke är mångskiftande och kan innehålla 
många annorlunda arbetsuppgifter. Jag fi ck en 
dag e-post från en kollega i Uppsala som ville att 
jag skulle gå till  Begravningsbyrån i Gävle och 
hämta tre plastkassar med gamla dagböcker. Det 
visade sig att en man som varit bibliotekarie i 
Gävle hade dött och han hade inga arvingar. En 
kamrat till honom visste att han under hela sitt 
liv noggrant hade fört dagbok, och dessa böcker 
visade sig vara så värdefulla för eftervärlden att 
de skulle doneras till universitetsbiblioteket i 
Uppsala. Efter att ärendet manglats runt i olika 
instanser gav länsstyrelsen  till slut tillåtelse 
att de skulle få överlåtas till biblioteket med 
det förbehållet att de inte får läsas förrän efter 
50 år. Det som är intressant  med dagböckerna 
är att de skildrar studentlivet i Uppsala under 
1940-talet och framåt. Så hamnade böckerna på 
Carolina – och kan bli ett bidrag till forskningen 
i framtiden.

Dagens tips – om ni vill se Bostadsforsknings-
bibliotekets förvärv för februari skriver ni i 
sökrutan i Libris: Uub201003ubf – så får ni en 
lista över den månadens inköp.                                   
Ingalill Halvarsson, 
Bostadsforskningsbiblioteket i Gävle

Tora Holmberg antogs den 15 december 2009 
som docent i sociologi.

Bo Söderberg har den 1 mars 2010 anställts 
som universitetslektor i nationalekonomi, 
särskilt bostads- och urbanekonomi.

Från en bibliotekaries vardag
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Det traditionella Bostadsmötet i Gävle äger rum den 
21–22 april 2010. 

Det blir ett antal intressanta seminarier med olika 
teman inom bostads- och boendeområdet, och vi 
vänder oss till dig som sysslar med boende och byg-
gande för en bred genomgång av aktuella frågor. 

Huvudteman i år är Ungdomar och bostäder samt 
Allsidig hushållssammansättning i bostadsområden – 
ett mål utan medel? 

Vi inleder varje dag med ett gemensamt halvdags-  
seminarium på förmiddagen och fortsätter med 
parallella sessioner på eftermiddagen. 

Välkomna till Gävle i april 2010!

Eftermiddagsseminarier

• Bostad och livslopp: Hus för andra halvan av
   livet
• Fattigdom och social utestängning
• Från bostadspolitik till stadspolitik
• Boendediskriminering i teori och praktik
• Aktuella bostadsfrågor – ekonomiska perspektiv
• Deltagande och planering i stadsomvandling – 
   olika perspektiv
• Miljön, staden och bilen

Bostadsmöte i Gävle 21–22 april 2010

Preliminära tider

• Bostadsmötet börjar onsdagen den 21 april
   kl. 8.30 med registrering och kaffe
• Seminarierna startar 9.45
• Lunch och kaffe båda dagarna och buffé 
   första dagen ingår
• Konferensen avslutas tordagen den 22 april
   cirka kl. 17.30

Mera information om Bostadsmötet fi nns på 
vår hemsida www.ibf.uu.se


