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Klara Folkesson (f. 1977) är verksam vid historieämnet och 

vid Centrum för urbana och regionala studier (CUReS) vid Örebro 

universitet. Hennes forskningsintressen rör modernhistoriska 

processer av samhällelig maktfördelning kopplade till olika 

sociala och politiska kategoriseringsmekanismer. Detta är hennes 

doktorsavhandling.

Från och med 1970-talet så förändrades den svenska befolkningen 

radikalt. Trots att in- och utvandring skett tidigare i historien var det nu som den etniska 

heterogeniteten i landet blev påtaglig. 

I takt med denna utveckling uppstod komplicerade processer där samhällelig segregering 

och diskriminering av migranter ökade samtidigt som ett stort politiskt engagemang uppstod 

på både nationell och lokal nivå för att främja migranters inkludering och delaktighet i det 

svenska samhället. Under de här åren växte även en allmän samhällsuppfattning fram av att 

just invandrade kvinnor i urbana områden riskerade att hamna i en hög grad av isolerande 

utanförskap. Med tiden kom denna kategorisering att alltmer kopplas ihop med muslimska 

religiösa uttryck som slöjan. 

Många menar att den svenska integrationspolitiken under den här perioden har misslyckats 

och att Sverige idag är ett uppdelat land. Varför blev det så här? Kanske blir utvecklingen 

lättare att förstå om den studeras ur ett lokalt perspektiv.

Den här avhandlingen gör en resa till den diversifierade stockholmsförorten norra Botkyrka 

mellan åren 1972 och 2002. Den tar del av enskilda muslimska kvinnors berättelser om livet i det 

lokala området och om deras identifikationer och strategier i vardagen. Avhandlingen studerar 

även den kommunala invandrar- och integrationspolitiska utvecklingen i Botkyrka kommun 

för att leta efter politiska konstruktioner som påverkar beslutsfattande och policyformulering 

rörande migranter. Dessa nivåer analyseras sedan tillsammans för att se hur relationen mellan 

lokalpolitisk struktur och individuella invandrade invånare kan se ut. 

Avhandlingen visar på hur marginalisering och inkludering kan ha olika innebörder beroende 

på vilket perspektiv som tillämpas. Den lyfter fram hur den politiska definitionsmakten 

skapar omedvetna etniska makthierarkier. Trots välvilja och innovation så riskerar Botkyrka 

kommun att missa medborgerlig aktivitet bland migranter som pågår utanför det traditionella 

kommunalpolitiska ramverket. Den visar också på hur invandrade kvinnor agerar strategiskt 

för att positionera sig inom olika samhällsområden och hur detta sällan har med etnicitet 

att göra. Avhandlingen konstaterar att man kan ana att ett ”icke-möte” har skett mellan det 

kommunala invandrarpolitiska systemet och invandrade medborgare i Botkyrka under den 

studerade tidsperioden. 

Avhandlingen bidrar till det omfattande forskningsfältet om migration genom att undersöka 

det lokala, det individuella och det strukturella ur ett historiskt och relationellt perspektiv.
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