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Abstract 

Studien undersöker hur Halmstads kommun arbetar med och vilken inställning invånarna har 

till invånardeltagande i Östra Halmstad. Syftet är att få en ökad förståelse för vilka upplevel-

ser kommunrepresentanter och invånare har samt vilka som inkluderas och representeras i 

arbetet. Dessutom att ta reda på ifall det finns ett intresse hos invånarna att delta i områdesut-

veckling. Empirin nås genom semistrukturerade intervjuer och bearbetas med utgångspunkt i 

en hermeneutisk ansats. Vidare används fyra sociologiska teorier kopplade till invånardelta-

gande och stadsplanering; Rolf Lidskogs teori om det offentliga rummet, Jan Inge Jönhills 

distinktionspar inklusion/exklusion, Don Mitchells begrepp rätt till staden samt Kevin Mur-

phys definition av social hållbarhet. Resultatet visar att Halmstads kommun arbetar med invå-

nardeltagande men att den trots detta inte har en gemensam definition av begreppet. Kommu-

nen inkluderar enbart vissa samhällsgrupper och det är oklart ifall samtliga invånare represen-

teras i arbetet, fastän det finns ett intresse bland invånarinformanterna att delta. De inte heller 

kännedom om kommunens arbete med invånardeltagande och även om kommunen har en 

jämlik vision finns det områden som behöver utvecklas för att arbetet ska bli socialt hållbart. 

 

Nyckelord: invånardeltagande, Halmstads kommun, områdesutveckling, Östra Halmstad och 

social hållbarhet. 

 

This study examines how Halmstads municipality is working with residents participation in 

East Halmstad and what attitude residents have. The aim is to gain a better understanding of 

which municipal representatives and residents experiences, and who is included and represen-

ted. Also, to find out if there is an interest among residents to participate in area development. 

The material is reached through semistructured interviews and a hermeneutic approach is 

used. Further, four sociological theories are central; Rolf Lidskog's theory of public space, Jan 

Inge Jönhills distinguishing couple inclusion/exclusion, Don Mitchell's concept of the right to 

the city and Kevin Murphy's definition of social sustainability. The result shows that the mu-

nicipality works with residents participation, but it does not have a common definition of the 

concept. The municipality only includes certain social groups and it is unclear if all residents 

are represented, although there is an interest among residents to participate. The residents 

don´t have knowledge of the municipality's work and Halmstads municipality has an equal 

vision, but some areas needs to be developed in order for the work to be socially sustainable. 

 

Keywords: residents participation, Halmstad municipality, area development, East Halmstad 

and social sustainability. 
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1. Inledning 

Dagens samhälle präglas av en urban förändring, då människor allt mer förflyttar sig och läm-

nar landsbygden för staden men även ett land för ett annat. Det har medfört att städerna 

globalt sett har utvidgats och folkmängden har ökat. En sådan förändring har även förekom-

mit i Sverige, särskilt efter 1930-talet, och en svensk stad som har utvecklats är Halmstad som 

år 1880 hade 8505 invånare vilka har ökat till 67 104 invånare år 2016. Ett område i Halmstad 

som påverkas särskilt av dessa utmaningar är Östra Halmstad, då det är det mest tätbefolkade 

området och som därav står inför en stor områdesutveckling. Dessa förändringar i samhället 

har bidragit till stora samhällsutmaningar, eftersom staden har varit tvungen att anpassa sig 

efter det ökade invånarantalet. Detta har lett till att dagens svenska storstäder och mellanstora 

städer präglas av segregation, bostadsbrist och ökade sociala klyftor
1
vilket behöver åtgärdas 

för att samhället ska bli socialt hållbart. 

 

Eftersom urbaniseringen har påverkat människans sätt att leva och interagera har sociologer
2
 

historiskt sett studerat staden som ett socialt fenomen. Samtidigt har inte särskilt många in-

tresserat sig för hur invånarna kan involveras och påverka utvecklingen av staden. Några som 

har intresserat sig för invånarnas rätt till staden är Henri Lefebvre, David Harvey och Don 

Mitchell. Som nämnt är staden en plats där många människor bor och verkar, således är det 

sociologiskt relevant att studera deras inflytande på staden och dess utveckling. Att vara 

stadsbo innebär att individen handskas med förändringar och tillsammans med andra invånare 

diskutera stadens utveckling och framtid. Därför är demokrati och invånardeltagande är ett 

särskilt viktigt inslag i utformandet av staden, då det bidrar till en socialt hållbar stad.
3
 Att 

inkludera samtliga invånare i stadens struktur kan stärka den sociala sammanhållningen ge-

nom att fler olika människor interagerar och gemensamt beslutar om väsentliga frågor. Det 

kan öka tillhörighetskänslan till staden och varandra. Vidare kan även invånarnas livsvillkor 

stärkas om de ges möjligheten att inverka på sin livsmiljö. Det kan leda till likvärdiga förut-

sättningar om samtliga invånare inkluderas, vilket kan förebygga ojämlikhet. Det kan även 

leda till att invånarna ges mer makt genom att de får möjligheten att påverka politiska beslut 

som rör deras levnadsmiljö. Eftersom det är invånarna som berörs av förändringarna i staden 

är det viktigt att alla får en chans att påverka dem. Det vill säga att staden inte enbart utformas 

utifrån makthavande personers vision utan att även invånare får dela med sig av sina synpunk-

                                                 
1
 Statistiska centralbyrån: 2013-10-10, Statistiska centralbyrån: 2016-10-25, Halmstads kommun: 2017-03-17, 

Brevinge, Nina: 2016-02-19, Mälardalens högskola: 2016-02-18 och Meiton Andrén, Louise och Malmström, 

Mark: 2014-06-04. 
2
 Bland annat Max Weber, George Simmel och ett flertal sociologer inom Chicagoskolan. 

3
 Lieberg Mats, De Laval, Suzanne och Åkerblom, Petter (red): 2010. 
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ter och förslag, således att de ges rätt till staden. Detta är väsentligt att ha i åtanke vid utfor-

mandet av Östra Halmstad, så att samtliga invånare får ett socialt hållbart bostadsområde, 

därför studeras Halmstads kommuns arbete och invånarnas inställning till detta.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur invånardeltagandet i Östra Halmstad 

upplevs av kommunrepresentanter och invånare. Således att undersöka hur Halmstads kom-

mun inkluderar invånarna vid planering och utveckling av Östra Halmstad samt ifall kommu-

nen anser att det är relevant att arbeta med invånardeltagande. Dessutom att studera ifall invå-

nare i Östra Halmstad vill ha rätt till staden i form av att delta i beslut som rör området och på 

vilket sätt samt hur invånarna blir representerade, det vill säga vilka grupper som får inverka 

på förändringar. Därmed är uppsatsens frågeställning; hur arbetar Halmstads kommun med 

invånardeltagande i Östra Halmstad och vilken inställning har invånarna till invånardelta-

gandet?  

 

Syftet och frågeställningen berör således maktfördelningen mellan kommunrepresentanter och 

invånare, vilket är en väsentlig del av invånardeltagande då det handlar om att ge invånare 

möjligheten att påverka beslut. Maktfördelningen undersöks utifrån ett kritiskt perspektiv, 

således gör en kritisk tolkning av kommunrepresentanternas och invånarnas berättelser. För 

att synliggöra maktfördelningen och relationen mellan det pågående samt det framtida arbetet 

förtydligas frågeställningen med två underfrågor. Den första lyder; vilken vision har Halm-

stads kommun gällande invånardeltagande och vilka invånare representeras i deras arbete, 

medan den andra lyder; vilken vision och kännedom har invånarna kring invånardeltagandet? 

 

2. Bakgrund och tidigare studier 

I följande kapitel presenteras information om Halmstad och Östra Halmstad, en definition av 

begreppet invånardeltagande samt en redogörelse för hur SKL definierar begreppet. Vidare 

presenteras tidigare studier gällande fenomenet. 

 

2.1 Halmstad och Östra Halmstad 

Halmstad är med över 66 000 invånare den största staden i Hallands län och ligger mitt på 

västkusten samt är placerad i den mest befolkningstäta regionen i Norden.
4
 I Halmstad finns 

ett allsidigt näringsliv och en offentlig sektor, där återfinns bland annat en Länsstyrelse, hög-

skola, flygplats, hamn och ett regemente. Halmstad delas in i 24 områden och mitt i centrum 

                                                 
4
 Halmstads kommun: 2010-06-08 samt Nationalencyklopedin. Halmstad. 
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rinner ån Nissan, som delar in staden i Öster och Väster.
5
 Östra Halmstad omfattar Anders-

berg, Linehed, Larsfrid, Vilhelmsfält, Gustavsfält, Sannarp, Nyhem och Frennarp. Området 

består av en blandad bebyggelse där den större delen byggdes omkring 1950-talet och framåt, 

88 procent av bosättningen omfattar flerbostadshus varav en stor majoritet är hyresrätter. Be-

folkningsmässigt är Östra Halmstad det största området i staden och hushållen är i huvudsak 

små, med omkring 1,7 invånare per lägenhet. I området finns fler av stadens industriområden 

samt grönområden, grundskolor, högskola och idrottsanläggningar. Där återfinns också sta-

dens hamn, Östra stranden, Järnvägen och den hårt trafikerade Laholmsvägen. Området kän-

netecknas av en tät bebyggelse och blandade funktioner vilket förutsätter interaktion mellan 

människor. De som bor i Östra Halmstad har en något lägre medelålder än övriga områden i 

kommunen och invånarna har sämre socioekonomiska förutsättningar gällande bland annat 

inkomst, arbete och folkhälsa.
6
  

 

2.2 Invånardeltagande 

Invånardeltagande brukar även omnämnas som medborgardialog eller invånardialog och är ett 

samlingsnamn för ett flertal olika aktiviteter genom vilka offentliga aktörer inkluderar med-

borgare i utformningen och planeringen av verksamheter, platser och städer. Det kan innebära 

allt från att ta del av människors åsikter och tankar till att tilldela makt till människor som 

deltar i beslutsprocesser. Anledningen till att ett sådant deltagande omnämns på olika sätt be-

ror på att användandet av ordet medborgare kan vara missvisande eftersom alla invånare inte 

är svenska medborgare. Genom att istället använda ordet invånare inkluderas fler människor i 

samhället.
7
 Samtidigt kan även ordet dialog vara missvisande, då det innebär att två eller fler 

personer samtalar.
8
 Deltagande kan omfatta betydligt mer än enbart dialog mellan invånare 

och offentliga aktörer, då invånarna även kan involveras genom bland annat enkäter, spel, 

förslagslåda och E-panel.
9
 Därför är deltagande ett mer passande ord att använda, närmare 

bestämt invånardeltagande, då det både inkluderar fler människor och fler aktiviteter. På 

grund av detta använder vi benämningen invånardeltagande. Denna benämning används dess-

utom av Halmstads kommun, vilket visar på att det är ett användbart begrepp.
10

 Sedan 2000-

talet har ett flertal svenska kommuner börjat involvera invånarna i planprocessens tidiga sta-

                                                 
5
Halmstads kommun: 2017-01-10. 

6
 Halmstads kommun. 2010-06-08. 

7
 Lindholm, Teresa, Oliveira, Costa, Sandra och Wiberg, Sofia (red): 2015. 

8
 Nationalencyklopedin. Dialog. 

9
 Kungsbacka kommun: 2012 samt Boverket: 2016-08-18. 

10
 Halmstads kommun: 2015. 



4 
 

dier, alltså har det blivit en trend när det gäller såväl stadsplanering som alla politikområden.
11

 

Halmstads kommun arbetar med invånardeltagande, eftersom det utvidgar beslutsunderlagen, 

ökar invånarnas insyn i och förståelse för planprocessen samt ökar representationen av flera 

gruppers erfarenheter, tankar och behov.
12

  

 

2.3 SKL:s delaktighetstrappa 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetar bland annat med att stödja de svenska kom-

munerna, landstingen och regionerna i deras utvecklingsarbete gällande dialoger med med-

borgarna. SKL påtalar att dialoger med medborgarna bör inkorporeras i verksamhetsutveck-

ling och styrprocesser då det är en väsentlig del av ett hållbart samhälle.
13

 SKL påtalar vikten 

av medborgardialoger främst eftersom valdeltagandet och det politiska engagemanget har 

sjunkit samtidigt som svenskarna fortfarande är intresserade av politiska frågor, vill delta i 

samhällsdebatten och engagerar sig på andra arenor. Därmed ser SKL ett större behov av 

lokalt engagemang, vilket är en utmaning för de svenska kommunerna och landstingen efter-

som de har en avgörande roll i den lokala demokratin.
14

 SKL har uppmärksammat att svenska 

kommuner och landsting använder sig av fler olika metoder för att interagera med medbor-

garna, men det mest väsentliga är att förtroendevalda beslutar om att genomföra ett sådant 

arbete. När ett sådant beslut fattas innebär det att de förtroendevalda ställs inför att avgöra hur 

stort inflytande medborgarna ska ges mellan valen. Olika grader av inflytande kan beskrivas 

genom en delaktighetstrappa, därav har SKL anpassat en sådan trappa utifrån svenska förhål-

landen. Den består av fem steg; information, konsultation, dialog, inflytande och medbeslu-

tande.  

                         
15

 

Det första steget i trappan är information, vilket innebär att medborgarna förses med informa-

tion som är objektiv, balanserad och lätt att nå eftersom det kan bidra till att medborgarna 

                                                 
11

 Lindholm, T. O, Costa, S. och Wiberg, S. (red): 2015. 
12

 Halmstads kommun: 2015. 
13

 Sveriges kommuner och landsting: 2017-02-23. 
14

 Sveriges kommuner och landsting. 
15

 Sveriges kommuner och landsting: 2013. 
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ökar sin förståelse av problemet, möjligheter, alternativ och/eller lösningar. Medborgarna be-

höver information för att kunna vara delaktiga. Nästa steg är konsultation och omfattar att 

medborgarna ger återkoppling och respons, alternativ samt förslag och gör analyser. Det kan 

handla om att medborgarna tar ställning till vilket alternativ de anser bör genomföras eller att 

beslutsfattare tar emot medborgarnas förfrågningar, synpunkter och klagomål. Det tredje ste-

get omfattar dialog och innebär att medborgare möts och samtalar kring olika frågor som rör 

samhällsutvecklingen. Syftet med dessa möten är att samtliga får en chans att uttrycka sina 

åsikter, argumentera och utveckla ömsesidig förståelse. Tanken med sådana dialoger är att 

säkerställa en förståelse för medborgarnas önskemål, intressen och kunskap samt att de beak-

tas vid politiska processer. Det fjärde steget är inflytande och omfattar att medborgare får en 

chans att under en längre tid vara delaktiga gällande ett specifikt ämne/tema. Ett sådant infly-

tande präglas av att medborgarna identifierar behov, utvecklar alternativ och väljer mellan 

förslag samt lösningar, vilket fungerar som underlag vid politiska beslut. Det sista steget är 

medbeslutande och innebär att enskilda medborgare sitter med i styrelser och nämnder utan 

att tillhöra ett politiskt parti, de delegeras ansvar av fullmäktige. Medbeslutande kan även 

innebära att medborgare deltar i en beslutande folkomröstning.
16

 

 

2.4 Tidigare studier 

Som tidigare nämnts har inte invånardeltagande studerats i en särskild stor utsträckning inom 

den sociologiska vetenskapen, vilket har inneburit svårigheter att finna relevant forskning om 

fenomenet. Därför har delvis forskning från andra vetenskaper använts i denna studie, trots 

detta är de sociologiskt relevanta då de berör fenomenet ur ett socialt perspektiv. En veten-

skaplig avhandling och fyra artiklar används. 

 

2.4.1 Public health, neighbourhood development and participation research and practice in 

four Swedish partnership cities 

Karin Frödings avhandling utgår från ett hälsoperspektiv eftersom hon är intresserad av hur 

hälsan påverkas av det geografiska området som individer lever i, med särskild fokus på 

ojämlikheten som existerar mellan olika områden. Avhandlingens syfte är att skildra och ana-

lysera det svenska samarbetet Partnerskap för Hållbar Välfärdsutveckling, som är en samver-

kan mellan fyra svenska städer, kommunala bostadsbolag verksamma i dessa städer, forskare 

och ett antal nationella parter. Syftet är närmare bestämt att inom partnerskapet studera strate-

gier och arbete, med särskilt fokus på relationen mellan invånardeltagande och en hälsosam 

utveckling. Fröding genomför fyra skilda studier, men på grund av dess relevans kommer 

                                                 
16

 ibid. 
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enbart en av dem att belysas här. Således den andra studien, som omfattar en analys om vad 

som kännetecknar individer som deltar i områdesutveckling, vilken baseras på två enkätun-

dersökningar med invånare. Studien visar att de som medverkar i invånardeltagande karakte-

riseras med ett tidigare engagemang och tidigare medverkan i politiska diskussioner, obero-

ende av faktorer såsom utbildnings- och inkomstnivå. Vidare framgår det att enbart en faktor 

är avgörande, således att individer födda utanför Norden är mindre benägna att delta i områ-

desutveckling. En del av avhandlingens slutsatser är att det är nödvändigt att samtliga invåna-

re i området, oavsett kön, utbildning eller inkomstnivå, ses som tänkbara deltagare i utveck-

lingsarbetet.
17

 

 

2.4.2 Citizens as knowledge producers in urban change: can participation change procedures 

and systems? 

En annan studie som berör invånardeltagande vid planering är genomförd av Jenny Stenberg, 

och utgår från två svenska fallstudier genomförda i Hammarkullen, Göteborg; Mötesplatsen 

och Patio. De båda syftade till att bidra till den lokala utvecklingen och att genom dialoger 

samt aktiviteter möjliggöra interaktion mellan olika grupper. Skillnaden var dock att den 

förstnämnda var ett gräsrotsinitiativ medan den andra var ett kommunalt initiativ. Studiens 

syfte är att utveckla förståelse om vilka möjligheter som finns gällande invånardeltagande i 

stadsplanering och den utfördes genom deltagande i lokala aktiviteter, deltagande observatio-

ner samt intervjuer. Artikeln visar att invånardeltagande kan fungera som ett hjälpmedel vid 

utvecklandet av demokratin och kan leda till att kommunala auktoriteter utgår från faktiska 

invånarkrav och samhällsbehov. Resultatet visar således att invånardeltagande kan påverka 

system och procedurer i samhället, men för att det ska ske behövs såväl auktoritära invitatio-

ner som gräsrotsinitiativ. I artikeln konstaterar Stenberg att det är viktigt att invånare bemöts 

och stöttas av kommunala auktoritärer, särskilt i förorter där tilliten till förtroendevalda är låg, 

då det annars kan ha negativ inverkan på framtida samarbeten.
18

 

 

2.4.3 Institutional framing of citizen initatives: a framing challenge for advancing public par-

ticipation in Sweden 

En annan artikel som berör fallstudierna i Hammarkullen är skriven av Pål Castell. Han menar 

att lokala kommuner fokuserar på empowerment, social inkludering och gruppers mobiliser-

ing i låg utsträckning, trots att de arbetar med invånardeltagande. Artikeln bygger bland annat 

på intervjuer och deltagande observationer med tjänstemän samt ledare för samhällsorganisa-

tioner. Som underlag för artikeln har flera fall av invånardeltagande studerats och resultatet 
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visar att Mötesplatsen blev en plats där människor kunde komma och diskutera, debattera och 

där arrangerades även aktiviteter för både barn och vuxna. Där kunde invånarna vara med och 

påverka sitt områdes framtid samt möta exempelvis planerare, politiker kulturarbetare och 

andra experter. Resultatet visar även att kommunfullmäktige såg Mötesplatsen som ett hot, då 

människor mobiliserade sig vilket skapade spänningar mellan kommunen och invånarna. 

Sammanfattningsvis menar Castell att medborgares engagemang oftast är bra, men att det 

finns många regler som styr arbetet. Det är viktigt att alla behandlas lika eftersom ett arbete 

där medborgare involveras kan gynna den hållbara utvecklingen.
19

 

 

2.4.4 Citizen participation in city governance: experiences from Vietnam 

Vidare belyser även Thang V. Nguyens, Canh Q. Les, Bich T. Trans och Scott E. Bryants 

invånardeltagande. Deras artikel handlar om att politiska och ekonomiska förändringar har 

skett i tidigare socialistiska länder, vilket har lett till en ökning av urbaniseringen och de eko-

nomiska tillgångarna. Författarna menar att det vid sådana förändringar är väsentligt att arbeta 

med invånardeltagande, men oftast är det inte något som prioriteras. Därmed är syftet med 

studien att ta reda på ifall invånardeltagande skiljer sig åt i små respektive stora städer i Viet-

nam samt för fattiga och icke-fattiga människor. För att undersöka detta används data från en 

enkät som kartlägger invånarnas erfarenheter gällande deras interaktion med statliga verk-

samheter. Resultatet visar att invånardeltagandet inte är lika utbrett i stora städer som i små. 

Vidare framgår det att såväl fattiga som icke-fattiga deltar i invånardeltagande dock på olika 

vis. Icke-fattiga deltar mer i valomröstningar medan fattiga oftare möter statliga verksamhe-

ter.
20

 

 

2.4.5 Citizen participation in German and Spanish local governments: a comparative study 

Vidare är även Sonia Royos, Ana Yetanos och Basilio Aceretes studie relevant, då författarna 

gör en jämförande undersökning gällande invånardeltagande i två europeiska länder; Tysk-

land och Spanien. Artikeln analyserar spanska och tyska lokala fullmäktiges visioner och im-

plementering av invånardeltagandet, då syftet är att finna skiljaktigheter mellan deras visioner 

och det faktiska arbetet. Studien baseras på en enkätinsamling och författarna använder sig av 

tre olika nivåer för att beskriva invånardeltagande; information, konsultation och aktivt delta-

gande/samarbete. Resultatet visar att de flesta lokala fullmäktige befinner sig på de lägre ni-

våerna, då de bägge länderna använder sig av information och konsultation som en del av 

invånardeltagandet. Den senare används i något mindre utsträckning och eftersom det kräver 
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större engagemang hos ledare, politiker och invånare. Mer avancerade metoder såsom invå-

narpaneler, e-petitioner och e-reglering används enbart av ett fåtal lokala fullmäktige. Förfat-

tarna menar att målet med invånardeltagandet är att öka invånarnas inblick och ansvar samt 

att stärka demokratin, men studien visar att vissa fullmäktige främst arbetar med det för att 

öka sin egen legitimitet vilket leder till att bilden av fullmäktige förbättras. Således menar 

Royo, Yetano och Acerete att fullmäktige inte använder invånarnas synpunkter och förslag 

som underlag vid beslutsprocesser.
21

   

 

2.4.6 Reflektion kring tidigare studier 

Denna tidigare forskning är relevant för vår studie eftersom den berör invånardeltagande, de 

omfattar dock olika aspekter och kompletterar därmed varandra. De berör invånardeltagande i 

ett flertal delar av världen, olika faktorer av det och definierar begreppet på delvis skilda vis. 

Artikeln som berör Vietnam användes främst för att öka vår förförståelse gällande fenomenet 

då vår studie inte gör en jämförelse mellan städer eller människor utifrån ekonomiska till-

gångar, därför relateras den inte till resultatet.  Den övriga forskningen omfattar slutsatser som 

ställs i relation till den här studiens resultat. Avhandlingen relateras till invånarinformanternas 

inställning till invånardeltagande utifrån faktorer såsom kön, etnisk bakgrund samt ålder, så-

ledes för att se vad som kännetecknar invånarinformanterna i deras relation till deras vilja att 

delta i områdesutvecklingen. Castells studie relateras istället till kommunens arbete utifrån ett 

socialt hållbarhetsperspektiv, då dennes fokus på invånarnas rättigheter ställs i förhållande till 

ifall Halmstads kommun ser till samtliga invånares rätt till staden. De övriga artiklarna relate-

ras till Halmstads kommuns motiv gällande arbetet med invånardeltagande. Således används 

Stenbergs studie i relation till varför Halmstads kommun anser att den bör arbeta med invå-

nardeltagande samt hur deras arbete påverkar invånarna. Royos, Yetanos och Aceretes studie 

används istället då nivån av Halmstads kommuns arbete med invånardeltagande berörs. Sam-

manfattningsvis har samtliga tidigare studier på något vis bidragit till vår studie, såväl genom 

ökad kunskap som en jämförelse med vårt resultat.  

 

3. Teoretisk och begreppslig referensram 

I den här studien används fyra sociologiska teorier som utgångspunkt och appliceras på resul-

tatet, således Rolf Lidskogs teori om det offentliga rummet som en mötesplats, Jan Inge Jön-

hills distinktionspar inklusion och exklusion, Don Mitchells rätt till staden samt Kevin Mur-

phys definition av social hållbarhet. 
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3.1 Det offentliga rummet som mötesplats 

Rolf Lidskog har utvecklat en teori om stadens offentliga rum och hur det kan fungera som en 

mötesplats där demokratin kan utvecklas. Han menar att staden har fått en mer betydande roll 

i takt med urbaniseringen och globaliseringen, då den möjliggör ett utvecklande av medbor-

garskap samt har blivit en starkare politisk aktör. Staden präglas av mänsklig anonymitet ef-

tersom ett stort antal människor bor på en liten yta, vilket innebär att stadsbor ständigt möter 

och samspelar med främlingar. Staden är väsentlig för människors sociala liv eftersom dess 

medborgare möts och samtalar i det offentliga rummet, således torg, gator och offentliga 

byggnader. Vidare menar Lidskog att formell reglering är en betydelsefull aspekt, eftersom 

det är genom planering och politik som stadens utveckling samt utformning avgörs. Stadspla-

nering är ett sätt att kontrollera hur samt av vem det offentliga rummet används och om plane-

ringen inte omfattar samtliga grupper kan det skapas barriärer. Vidare nämner Lidskog att det 

offentliga rummet är en väsentlig del av staden, då det möjliggör en god stadsmiljö, levande 

demokrati och social sammanhållning. Han menar dock att möten i sig inte är tillräckligt för 

att uppnå detta utan att människor också måste interagera med olika grupper och komma i 

kontakt med samt förhålla sig till människor som är olika en själv.
22

 Således är “det offentliga 

rummets grundläggande kännetecken [...] »utbyte» snarare än »möte» [...]”.
23

 Samtidigt me-

nar Lidskog att samspelet inte behöver leda till vänskap utan det viktiga är att det präglas av 

ömsesidighet och respekt, vilket kan nås genom en acceptans av varandras olikheter. På så vis 

kan medborgarna diskutera och förhandla fram lösningar som godtas av samtliga trots mot-

sättningarna som finns. Detta utbyte omnämns som det deliberativa samtalet och är en av 

demokratins grundstenar, då ett sådant samtal kan leda till goda förutsättningar för utforman-

det av det offentliga rummet.
24

  

 

3.2 Inklusion och exklusion  

Jan Inge Jönhill beskriver genom distinktionsbegreppet inklusion och exklusion människans 

relation till samhället, det vill säga hennes tillhörighet respektive icke-tillhörighet till det. Han 

menar att dagens samhälle är uppbyggt av fler olika delsystem, såsom politik, religion, eko-

nomi, utbildning eller konst, vilka tillsammans utgör en helhet. Således handlar inklusion och 

exklusion om ifall människan tillhör respektive utesluts från samhällets olika delsystem. Vi-

dare menar Jönhill att inklusion är nödvändigt för människans överlevnad och att människan 

vanligtvis är inkluderad i ett delsystem, samtidigt ingår hon inte i samtliga sociala kontexter i 
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ett samhälle och är därmed exkluderad från delsystem som hon inte är medlem i. Jönhill me-

nar alltså att människan antingen är inkluderad i eller exkluderad från ett delsystem samt att 

inklusion och exklusion alltid är relaterat till ett bestämt delsystem. Samtidigt kan relationen 

till ett delsystem förändras, då den är situations- och tidsbestämd. Människan har dock van-

ligtvis förväntningar på att tillhöra ett delsystem som hon är exkluderad från eftersom exklu-

dering inte är önskvärt, men dessa förväntningar är inte en grundförutsättning för att bli inklu-

derad. Social exklusion förknippas i dagens samhälle allt mer med makt, närmare bestämt 

maktlöshet, således innebär en sådan exkludering att individen har enstaka och avgränsade 

möjligheter till att påverka beslut. Inom delsystemet politik är det särskilt viktigt att inkludera 

publiken eftersom utgångspunkten är att alla medborgare är aktiva, till skillnad från delsystem 

såsom sport där några få är aktiva och resten är åskådare eller medhjälpare.
25

 

 

3.3 Rätt till staden 

Don Mitchell har utgått från Henri Lefebvres begrepp rätt till staden då han har utvecklat en 

egen teori om social rättvisa och kamp om det offentliga rummet. Mitchell menar att det of-

fentliga rummet framkallar rädslor hos människan eftersom det är en plats där civilisationen 

är särskilt skör, då den är okontrollerad. Detta eftersom offentliga platser inte är till för alla 

individer och allas rättigheter, då sådana platser har varit exkluderande mot vissa grupper ba-

serat på klass, kön och ras m.m. Därför menar han att det är nödvändigt att människor tar kon-

troll över det offentliga rummet och kräver sina rättigheter. Det är särskilt viktigt eftersom 

offentliga platser styrs och begränsas av vissa föreställningar förknippade med ordning och 

reda. Mitchell menar att det finns en grupp människor, som kallas för little Arnolds, vilka 

förespråkar att ordning och reda bör bibehållas i det offentliga rummet genom att förflytta 

individer och grupper som anses störa detta. Vidare menar Mitchell att det offentliga rummet 

är ett planeringsproblem som kan förknippas med den politiska diskursen, då vissa grupper 

representerar sig själva genom att skapa rummet utifrån sina önskemål. Detta är problematiskt 

eftersom alla som bor i staden bör ha rätt till den och dess offentliga rum. Därför bör dess 

invånare ta tillbaka staden och sina rättigheter genom social kamp, oavsett om den sker i 

hemmet, på gatorna eller i rättsväsendet. Med andra ord kan alla invånare bli representerade 

om de gör sig synliga och sina röster hörda. Vidare menar Mitchell att för att staden ska vara 

demokratisk bör samtliga grupper ges lika rättigheter och behandlas likadant.
26
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3.4 Social hållbarhet  

Kevin Murphy definierar begreppet social hållbarhet utifrån fyra dimensioner; rättvisa, med-

vetenhet om hållbarhet, deltagande och social sammanhållning. Han menar att samtliga di-

mensioner är nödvändiga för att samhället ska uppnå social hållbarhet. Således bör alla invå-

nare fördelas resurser, rättigheter och möjligheter rättvist för att kunna leva ett anständigt liv 

samt ha möjlighet att utvecklas. Det kan handla om resurser såsom utbildning, husrum, rent 

vatten eller anställning, men även rätten att inte bli diskriminerad utifrån religion, kön och ras. 

Vidare är det viktigt att individerna är medvetna om hållbarhet eftersom det möjliggör föränd-

ringar i det egna handlandet och den egna konsumtionen. Dessutom kan den sociala hållbar-

heten öka om invånarnas deltagande utvidgas, så att så många sociala grupper som möjligt 

inkluderas i beslutsprocesser. Den sociala inkluderingen kan förstärkas genom att individer 

och grupper deltar i olika processer, vilket även kan öka invånarnas förtroende för beslutsfat-

tarna samt den sociala sammanhållningen i samhället. Murphy definierar den senare utifrån ett 

flertal olika aspekter, bland annat främjandet av integration och motverkandet av segregation, 

tillit, öppenhet och minskning av självmord samt kriminalitet. Murphy menar att det går att 

använda sig av dessa fyra dimensioner för att analysera hur organisationer och stater arbetar 

med sociala frågor.
27

  

 

3.5 Teorireflektion 

De valda teorierna är relevanta för den här studien eftersom samtliga berör staden och invå-

narnas påverkan på dess utveckling, vilket studiens syfte och frågeställning omfattar. Denna 

studies fokus på staden och stadsplanering är förknippad med det offentliga rummet då det är 

en betydande del av staden och invånardeltagandet. Därför är teorier om det offentliga rum-

met relevanta, vilket både Lidskog och Mitchells teorier handlar om. Dock skiljer de sig åt, då 

Lidskog anser att det offentliga rummet främjar demokrati och mångkulturella möten medan 

Mitchell menar att det är där rädsla framträder och exkludering sker. Lidskogs teori är rele-

vant eftersom möten och dialoger är en central del av den samtidigt som Mitchells teori är 

användbar eftersom den inriktar sig på människors rättigheter gällande offentliga platser och 

dess utformning. Vidare är vår studie inriktad på ifall samtliga invånare i Östra Halmstad är 

inkluderade i invånardeltagandet, vilket går att relatera till såväl Mitchells syn på representa-

tivitet som Jönhills begreppspar. Genom användandet av Jönhills teori kan den här studien 

visa vilka invånare i Östra Halmstad som inkluderas i invånardeltagandet och vilka som ex-

kluderas. Dessa tre nämnda teorier berör sociala aspekter av staden och invånardeltagande, 
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vilket är förknippat med social hållbarhet. Mitchells teori om invånarnas rättigheter kopplade 

till staden kan förknippas med Murphys dimension rättvisa, då bägge berör en jämn fördel-

ning mellan människor. Lidskogs teori om det offentliga rummet som en mötesplats går att 

knyta an till dimensionerna medvetenhet, deltagande och social sammanhållning, eftersom 

teorin belyser mänskligt utbyte, gemenskap samt kännedom om formell maktutövning. Även 

Jönhills teori om inkludering och exkludering berör social sammanhållning och deltagande, 

då den berör människans tillhörighet till delar av samhället. Således är Murphys definition 

relevant eftersom den på ett sammanfattande vis belyser hur exempelvis staden kan vara håll-

bar för samtliga invånare, såväl på individ- som gruppnivå. Hans definition av social hållbar-

het är mest relevant eftersom den alltså omfattar aspekter som är direkt kopplade till invånar-

deltagande, således rättvisa, deltagande, medvetenhet samt social sammanhållning. Samtidigt 

använder vi begreppet medvetenhet på ett annat vis än vad Murphy gör, då vi istället benäm-

ner det som medvetenhet om invånardeltagande, då det är mer relevant utifrån den här studi-

ens syfte och frågeställning. Avslutningsvis är vi medvetna om att det kan finnas teorier som 

är mer relevanta, men som vi inte har någon kännedom om. Det är även möjligt att teoretiker-

na inte hade använt sig av sina teorier och begrepp på samma vis som vi gör eftersom de inte 

är utformade utifrån fokus på invånardeltagande. Det behöver dock inte vara en nackdel att vi 

har använt teorierna på ett innovativt vis, då det kan vidareutveckla såväl det sociala fenome-

net som teorierna. 

 

4. Metod och metodologi 

I nedanstående kapitel presenteras denna studies metodval och dess metodologiska ansats. 

Även urval, intervjuguider, tillvägagångssätt, analysmetod, generaliserbarhet och etiska 

aspekter redogörs. 

 

4.1 Kvalitativ metod  

Traditionellt sett brukar vetenskapen dela in forskningsmetoder i kvalitativa respektive kvan-

titativa.
28

 Vid en kvantitativ ansats samlas empirin oftast in via surveyundersökningar till 

skillnad från en kvalitativ ansats som istället använder textanalyser, observationer eller inter-

vjuer.
29

 Den kvantitativa metoden används för att skapa en objektiv förklaring av verkligheten 

och betonar mängden data medan den kvalitativa forskningsmetoden istället fokuserar på in-

dividers tolkningar och uppfattningar av verkligheten samt detaljrikedomen i språket.
30

 Efter-

som denna studies syfte är att undersöka kommunrepresentanters och invånares upplevelser 
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av samt syn på invånardeltagande används en kvalitativ ansats. Valet av forskningsmetod 

styrs därmed av studiens forskningsfråga. Det som är utmärkande för en kvalitativ metod är 

att forskaren kommer närmare de människor och miljöer som studeras. En sådan närhet till 

fältet möjliggör en flexibilitet i forskningsprocessen, med andra ord är fältet, empirin och ana-

lysen delar som forskaren rör sig mellan och anpassar forskningsdesignen utifrån. Vid en kva-

litativ metod är det dessutom vanligt att forskaren använder sig av egenutvecklade analysstra-

tegier och verktyg vid sammanställningen av empirin.
31

 Således möjliggör en kvalitativ metod 

att vi kommer nära informanterna och deras syn på invånardeltagande, vilket även präglar 

utformandet av analysverktyget. I denna studie nås informanternas syn och erfarenheter gäl-

lande invånardeltagande genom nio kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa intervjun används 

vid insamling av ett mer utförligt och detaljrikt material, med fokus på den individuella upp-

levelsen av det studerade fenomenet. En sådan metod är lämplig då informantens egna tankar, 

känslor och erfarenheter står i fokus.
32

 Således fokuserar den kvalitativa intervjun på att för-

söka “[...] förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras 

erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna”.
33

 

Därmed används kvalitativa intervjuer eftersom det möjliggör en förståelse av informanternas 

upplevelser, vilket hade varit svårt att nå genom textanalys eller observationer. En fördel med 

kvalitativa intervjuer är att det går att ställa intervjufrågorna i en obunden ordning samt att 

frågorna kan anpassas utifrån situationen, vilket man inte kan göra i en kvantitativ intervju 

eller enkät.
34

 Samtidigt kan en för stor anpassning leda till att det insamlade materialet inte 

går att jämföra då svaren är för olika, vilket kan påverka studien negativt. Därför är det vä-

sentligt att kontinuerligt ha syftet, frågeställningen och informanternas samband i åtanke, vil-

ket görs i denna studie. Under en kvalitativ intervju är det dock svårt att nå situationen eller 

sammanhanget som studeras, då det enbart går att nå informantens tolkning samt upplevelse 

av den.
35

 Det är däremot inte ett problem för den här studien eftersom dess syfte och fråge-

ställning främst berör individernas synpunkter och erfarenheter.  

 

Baserat på detta används semistrukturerade intervjuer då det möjliggör ett ömsesidigt utbyte 

gällande informanternas syn, erfarenheter och tankar kring invånardeltagande. Semistrukture-

rade intervjuer är relevanta att använda när intervjupersonen ska ges större frihet i utforman-

det av sina svar. Detta möjliggörs genom att intervjuguiden består av ett antal specifika teman 
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och av att frågorna inte behöver komma i någon särskild ordning. En semistrukturerad inter-

vjuguide öppnar upp för en dialog mellan intervjuaren och intervjupersonen, då den ger ut-

rymme för följdfrågor utifrån informantens svar.
36

 En sådan dialog möjliggör alltså ett mer 

brett samtal kring invånardeltagande, där informanterna får möjlighet att påverka samtalet 

mer än vad de hade kunnat göra vid en strukturerad intervju. Samtidigt blir inte samtalet för 

fritt, som vid en ostrukturerad intervju där informanten öppet och mindre styrt får återge sina 

upplevelser.
37

 Semistrukturerade intervjuer omfattar därmed såväl flexibla som standardisera-

de aspekter, alltså är en sådan metod fördelaktig.
38

 En sådan metod gynnar således studien 

eftersom relationen mellan oss och informanterna samt teman och frågor säkerställer att syftet 

samt frågeställningen besvaras. Vid en sådan metod skapas nämligen teman och frågor utifrån 

studiens frågeställning.
39

   

 

4.2 Reflektion kring metodologisk ansats 

Som nämnt är den här studien kvalitativ, vilket har präglat den metodologiska utgångspunk-

ten. Den här studiens ansats är hermeneutisk och är relevant eftersom den syftar till att tolka 

och förstå ett fenomen till skillnad från fenomenologin, som istället utgår från att kartlägga 

hur människor upplever sin livsvärld.
40

 Således ser forskarens roll olika ut i dessa två ansat-

serna, då forskare som använder sig av fenomenologi har som mål att beskriva fenomenet 

utan att applicera sina egna tolkningar vilket däremot forskare som använder hermeneutik gör. 

En hermeneutisk ansats används i denna studie eftersom den möjliggör användandet av för-

förståelsen gällande det studerade fenomenet, vilket är en viktig del av hermeneutiken.
41

 En 

sådan ansats är även relevant eftersom den här studien syftar till att, utifrån teorier och bak-

grundsinformation, förstå och tolka hur invånardeltagandet i Östra Halmstad ser ut och hur 

det i framtiden kan utformas.  

 

4.3 Hermeneutik 

Hermeneutik definieras som konsten att tolka eller läran om förståelse.
42

 Den hermeneutiska 

utgångspunkten är att “[...] meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband 

med helheten [...] omvänt består ju helheten av delar [och] kan därför endast förstås ur des-

sa”.
43

 Detta benämns som den hermeneutiska cirkeln, vilken med andra ord består av såväl en 

                                                 
36

 Ibid.  
37

 Dalen, M: 2004. 
38

 Christoffersen, Line & Johannessen, Asbjørn: 2015. 
39

 Ibid.  
40

 Kvale, S. och Brinkmann, S: 2014. 
41

 Ibid.  
42

Birkler, Jacob: 2005. 
43

 Alvesson, Mats. och Sköldberg, Kaj: 2008: 193. 



15 
 

del som en helhet. Cirkeln har dock övergått till en spiral, som istället innebär att forskaren 

kontinuerligt pendlar mellan delen och helheten för att på så vis få en ökad förståelse för de 

båda. Det innebär exempelvis att utgångspunkten är delen som sedan relateras till helheten 

vilket leder till nya perspektiv, vilka sedan används när forskaren går tillbaka till delen osv. 

Den främsta skillnaden mellan den hermeneutiska cirkeln och spiralen är att den förstnämnde 

innebär att forskaren kontinuerligt återvänder till samma förståelse och tolkar informationen 

utifrån den ursprungliga förståelsen. Spiralen innebär istället att den nya informationen präg-

lar förståelsen och att det ständigt sker en utveckling av den, vilket även inverkar på tolkning-

en av delarna och helheten. Således har den hermeneutiska cirkeln fått kritik eftersom den inte 

förändras i samklang med den kunskap som utvecklas under forskningsprocessen. Ett tänkan-

de och handlande utifrån en cirkulär tolkning betraktas som fördomsfullt och slutet, eftersom 

utgångspunkten är att bekräfta den egna förståelsen och att information som inte överens-

stämmer med förståelsen omtolkas till den egna förståelsens fördel.
44

 Eftersom förståelsen 

ständigt förändras och utvecklas i takt med forskningsprocessen är det fördelaktigt att använ-

da sig av den hermeneutiska spiralen, vilket denna studie gör. Främst på grund av att vi strä-

var efter att inte göra fördomsfulla tolkningar utan istället ta till oss ny information och förstå-

else för att få en mer korrekt bild av invånardeltagandet i Östra Halmstad. Den hermeneutiska 

spiralen ser i den här studien ut på så vis att helheten omfattar invånardeltagandet i Östra 

Halmstad, vilken innefattar ett flertal olika delar; vår förförståelse, rapporter och annat mate-

rial som har studerats för att utöka förförståelsen av fenomenet, tidigare forskning, den teore-

tiska utgångspunkten samt den insamlade empirin. Dessa delar är i sin tur indelade i mindre 

enheter som präglar respektive del, exempelvis fungerar varje informant som en enskild be-

ståndsdel som tillsammans med andra informanter ingår i delen empirin. Vi växlar ständigt 

mellan delarna och helheten genom att vi under forskningsprocessen använder och utvecklar 

uppfattningen av dem, vilket ökar förståelsen för invånardeltagandet i Östra Halmstad. 

 

4.4 Förförståelse 

Som nämnt är förförståelsen en väsentlig del av hermeneutiken, närmare bestämt är den “[...] 

själva grunden och förutsättningen för att vi kan förstå [...]”.
45

 Förförståelse omfattar indivi-

dens tidigare erfarenheter, lärdomar, upplevelser och känslor, den utgörs även av individens 

trosuppfattning, föreställningar, personliga erfarenheter samt språk och begrepp. Därför är 

förförståelsen aldrig neutral utan har alltid en inriktning. Vid tolkningen är forskarens förförs-

tåelse avgörande för hur denne ser på materialet och eftersom förförståelsen har en riktning 
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kan den fungera både som en tillgång och ett hinder vid tolkning av empiri. Den kan fungera 

som ett hinder om forskaren tolkar empirin fel baserat på tidigare erfarenheter och upplevelser 

samtidigt som förförståelsen alltid är en tillgång eftersom den möjliggör den första ingången i 

tolkningen av det studerade fenomenet.
46

 Förförståelsen är en väsentlig del av den här studien 

eftersom den delvis har lett oss in på fenomenet invånardeltagande i Östra Halmstad. Vi är 

båda Halmstadbor och dessutom invånare i Östra Halmstad, vilket har bidragit till vårt intres-

se för området och dess utveckling. Det har bidragit till erfarenheter av och kunskaper om 

staden samt området. Eftersom vi är Halmstadbor har vi även en viss förförståelse för hur 

Halmstads kommun fungerar och arbetar, vilket har underlättat sökandet efter information, 

avgränsningar och urvalet. Vi har även tillfogat oss en förförståelse gällande utvecklingen av 

Östra Halmstad genom deltagandet i “Exjobb i samverkan”
47

. Under forskningsprocessen har 

dessutom vår förförståelse ökat genom insamling av information via rapporter och hemsidor, 

inläsning av tidigare forskning och teorier samt empirinsamlingen. Dock har vi ingen person-

lig erfarenhet av invånardeltagande. Samtidigt är det nämnvärt att vi två har olika bakgrund 

och personliga erfarenheter som har medfört att vi har två olika sätt att se på världen och där-

med även på det studerade fenomenet. Detta är fördelaktigt eftersom det bidrar med olika per-

spektiv och tolkningar av den insamlade empirin. 

 

4.5 Urval 

Utgångspunkten för den här studiens val av population är dess syfte och frågeställning, då 

invånardeltagande vanligtvis omfattar de två parterna kommunen och dess invånare har studi-

en två populationer. Kommunrepresentanterna arbetar med invånardeltagande och kan därför 

återge Halmstads kommuns resonemang samt arbete medan invånarna i Östra Halmstad istäl-

let kan återge sin syn. Studien omfattas av fyra kommunrepresentanter och sex invånarinfor-

manter. Fördelningen är baserad på att de båda populationerna ska vara representerade, vilket 

hade varit svårare med färre informanter i de båda grupperna. Eftersom kommunens arbete 

med invånardeltagande är utspritt inom olika förvaltningar behövs ett visst antal representan-

ter för att en övergripande bild av kommunens arbete och resonemang ska nås. Samtidigt är 

invånarna i Östra Halmstad en större grupp och därför utgör den populationen ett något större 

omfång. Genom att ha två populationer kan en helhetsbild av upplevelser gällande invånardel-
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tagandet i Östra Halmstad nås, då fokus på enbart en av populationerna hade resulterat i en 

ofullständig bild av fenomenet. Att använda sig av fler informantgrupper är således relevant 

då fokus ligger på att “[...] få en uppfattning om hur olika parter upplever samma situation för 

att fånga upp nyanser och mångfald”.
48

  

 

Populationen kommunrepresentanter nåddes genom fler urvalsmetoder. Det första urvalsste-

get var att kontakta två anställda vid Halmstads kommun som arbetar med invånardeltagande, 

en tjänsteman och en förtroendevald. Således genomfördes ett icke-slumpmässigt lämplig-

hetsurval baserat på att deras arbete och erfarenhet är relaterat till studiens syfte och fråge-

ställning. Ett lämplighetsurval innebär att informanter väljs ut baserat på specifika kriterier 

som stämmer överens med studien.
49

 Den förtroendevalde beslutade att delta medan tjänste-

mannen förde oss vidare till två kollegor, varav en inkluderade ytterligare en person. Med 

andra ord omvandlades lämplighetsurvalet delvis till ett icke-slumpmässigt snöbollsurval. 

Snöbollsurval innebär att forskaren först tar kontakt med en person, för att sedan via denne få 

kontakt med andra individer som har liknande kunskaper. En nackdel med ett snöbollsurval 

kan vara att empirin blir för likartad då informanterna känner till varandra och kanske delar 

erfarenhet.
50

 Detta är dock inte ett särskilt stort problem när det gäller denna studies kommun-

representanter eftersom de representerar kommunen och därmed bör utgå från likartade rikt-

linjer samt vision om invånardeltagande. I populationen invånare används istället ett icke-

slumpmässigt bekvämlighetsurval, vilket innebär att individer som finns till hands får möjlig-

heten att delta i studien.
51

 I vår studie valdes invånarinformanterna ut genom tre gatekeepers; 

en organisation och två av våra närstående, den förstnämnde bidrog med en informant och 

resterande med fem. Ett bekvämlighetsurval är dock inte det mest önskvärda, även om det 

ofta används i vetenskaplig forskning.
52

 I den här studien var slumpmässiga urval mer önsk-

värda, men på grund av tidsbrist blev tillgänglighet mer väsentligt än slumpmässighet. En 

nackdel med ett bekvämlighetsurval kan vara ovissheten om vilken population som informan-

terna tillhör, vilket innebär att en generalisering av resultatet blir omöjlig.
53

 Detta är däremot 

inte problematiskt i denna studie eftersom invånarinformanterna valdes ut baserat på popula-

tionen, invånare i Östra Halmstad. De ingår dessutom i olika samhällsgrupper, vilket ökar 

representativiteten då variationen är någorlunda spridd. 
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4.6 Intervjuguide 

Då den här studien omfattar två populationer har två intervjuguider använts, en för kommun-

representanterna och en för invånarinformanterna. Detta beror på att innehållet är anpassat till 

respektive populations erfarenheter och kunskaper. De båda intervjuguiderna omfattar två 

centrala teman som rör invånardeltagande, kommunrepresentanternas teman fokuserar på 

kommunens syn respektive arbete medan invånarinformanternas fokuserar på synpunkter re-

spektive erfarenheter och inställning. Dessa teman är således utformade utifrån studiens syfte 

och frågeställning. Intervjufrågorna har dessutom influerats av SKL:s delaktighetstrappa och 

den teoretiska utgångspunkten, då delaktighet är direkt kopplat till rätten till staden och inter-

aktion mellan invånarna. Vidare har även frågor gällande inkludering och exkludering ställts 

för att visa på ifall invånardeltagandet skiljer sig åt mellan olika samhällsgrupper. SKL:s del-

aktighetstrappa har använts som utgångspunkt då frågor gällande grader av delaktighet har 

formulerats. Eftersom intervjuguiderna har utformats utifrån vår förförståelse, den teoretiska 

utgångspunkten samt bakgrundsinformation är det möjligt att informanterna har påverkats av 

frågornas formulering. Detta har dock undvikits genom att intervjufrågorna har varit öppna 

och inte ledande. Detta är särskilt viktigt vid kvalitativ forskning, då fokus ligger på intervju-

personens upplevelser och därför bör inte deras idéer samt synsätt begränsas.
54

 

 

4.7 Tillvägagångssätt 

Under studiens gång var det största bekymret att få tag på invånarinformanter, därför använde 

vi oss till slut av gatekeepers. De tillfrågade invånarinformanterna och bestämde antigen tid 

och plats direkt eller gav oss deras kontaktuppgifter. Däremot fungerade urvalet med kom-

munrepresentanterna över förväntan bra, då de fick information samt tillfrågan via mail och 

de flesta var villiga att vara med i studien. Alla intervjuer utom en genomfördes face-to-face, 

den enstaka skedde genom telefon på grund av en oförutsedd förändring. Intervjuerna genom-

fördes främst med en informant åt gången, då enbart en var en fokusintervju med två infor-

manter samtidigt. En fokusintervju innebär att fler individer diskuterar olika aspekter av det 

studerade fenomenet, och den fokuserar på såväl gemensam som åtskild förståelse.
55

 Ut-

gångspunkten var att genomföra enskilda intervjuer med tre kommunanställda, men en av de 

tillfrågade beslutade sig för att ta med en kollega som har annan kunskap och erfarenhet gäl-

lande invånardeltagandet i Östra Halmstad. Även om utgångspunkten inte var fokusintervju så 

behöver det inte vara till en nackdel, utan snarare till en fördel då två individer kan komplette-

ra varandra och föra en dialog om deras gemensamma arbete. Vidare kan det vara till en 
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nackdel om en av informanterna får mer talutrymme än en annan.
56

 Detta var dock inget stör-

re problem i denna studie, eftersom fokus låg på att fördela talutrymmet jämnt mellan infor-

manterna. Samtidigt kan det vara positivt att lika många informanter deltar i enskilda inter-

vjuer som i en fokusintervju då det bidrar med både enskilda personers och en grupps upple-

velser och erfarenheter. Vidare spelades samtliga intervjuer in och transkriberades ordagrant i 

nära anslutning till intervjutillfället. 

 

4.8 Analysmetod 

Den här studiens insamlade material har sammanställts genom att respektive populations svar 

har tematiserats utifrån intervjuguiden, således kompilerades alla informanters svar under 

respektive fråga. Materialet sammanställdes genom att texten bröts ner i mindre delar och 

kategoriserades utifrån intervjufrågorna, därefter jämfördes skillnader och likheter i svaren. 

Sedan genomfördes en analys utifrån vår teoretiska ram, vilket enligt Kvale och Brinkmann 

innebär att specifika teman skapas baserat på den teoretiska utgångspunkten vilka sedan tol-

kas. De menar att en sådan analysmetod kan bidra till nya perspektiv på det studerade feno-

menet, dock kan det även leda till att materialet enbart ses utifrån ett specifikt teoretiskt per-

spektiv. Detta kan dock undvikas genom öppenhet och känslighet då materialet hanteras.
57

 I 

den här studien har de fyra utvalda teorierna till stor del präglat analysen då teman som an-

vänds i analysen har skapats utifrån dem. Varje tema är utformat utifrån en av teorierna, i vil-

ket empirin ställs i relation till teorin, respektive tema har även kopplats till tidigare forskning 

och bakgrundsinformation i mindre utsträckning. Således har den teoretiska utgångspunkten 

präglat tolkningen av materialet, samtidigt som vi har försökt vidga våra perspektiv så att de 

inte är helt slutna till teorierna, därav har även andra väsentliga delar förts samman. Med 

andra ord har vi utgått från en abduktiv ansats, vilket innebär att en studie utgår från såväl den 

insamlade empirin som teori
58

, således kännetecknas en sådan forskningsprocess “ [...] av en 

växling mellan teori och empiriska data där båda kommer att påverka varandra”.
59

  

 

En sådan ansats är en kombination av induktion och deduktion, då den förstnämnda innebär 

att forskaren utgår ifrån det insamlade materialet medan utgångspunkten i den senare är teori-

er.
60

 Genom att använda en abduktiv ansats har den här studien utgått ifrån en kombination av 

teori och empiri vid utformandet av syftet, frågeställningen, insamlingsverktygen och analy-

                                                 
56

 Trost, Jan: 2010. 
57

 Kvale, S. och Brinkmann, S: 2014. 
58

 Alvesson, M. och Sköldberg, K: 2008 samt Ahrne, G. och Svensson, P. (red): 2011. 
59

 Larsson, Sam, Lilja, John och Mannheimer, Katarina (red): 2005: 23. 
60

 Alvesson, M. och Sköldberg, K: 2008 samt Ahrne, G. och Svensson, P. (red): 2011. 



20 
 

sen. Ett användande av teorier under hela forskningsprocessen är relevant eftersom det före-

språkas av flertal sociologer, bland annat Richard Swedberg och Elin Lundin. Swedberg me-

nar att teoretisering är viktigt under hela forskningsprocessen, eftersom det är genom teorier 

som det sociala fenomenet förstås. Han är kritisk till teoretisering i ett senare skede i forsk-

ningsprocessen då forskare redan tidigt i processen bildar sig en uppfattning av det studerade 

fenomenet och därför måste teorierna användas redan då.
61

 Även Lundin anser att teorier bör 

användas redan i början av processen, särskilt när det gäller metodvalet då det styrs av den 

teoretiska utgångspunkten.
62

 Därför har den teoretiska utgångspunkten präglat frågeställning-

en och metodvalet, då de valda teorierna har ökat vår förståelse för invånardeltagande. Såle-

des har det bland annat lett till valet att inkludera såväl invånare som representanter i studien. 

Därtill har den tidigare forskningen och bakgrundsinformationen präglat forskningsprocessen, 

då kvalitativa metoder vanligtvis används vid forskning av fenomenet invånardeltagande. 

 

4.9 Generaliserbarhet 

En aspekt som vanligtvis berörs vid forskning är generaliserbarhet, vilket innebär att “[...] 

man drar vissa slutsatser om en hel grupp eller kategori med utgångspunkt i information från 

särskilda fall eller exempel”.
63

 Generalisering betraktas dock olika beroende på ifall metoden 

är kvalitativ eller kvantitativ.
64

 Kvalitativ forskning brukar nämligen bli kritiserad för att dess 

resultat inte går att generalisera “då kvalitativa forskare genomför deltagande observationer 

eller gör ostrukturerade intervjuer med ett litet antal individer i en viss organisation eller ett 

visst bostadsområde”.
65

 Denna kritik är baserad på att den kvalitativa metoden inte använder 

sig av ett sannolikhetsurval, samtidigt ifrågasätter vissa forskare kritiken då de menar att san-

nolikhetsurval även är sällsynt inom kvantitativ forskning på grund av ett för stort bortfall. 

Därför menar de att generalisering är lika genomförbart i kvalitativ forskning som i kvantita-

tiv.
66

 Därmed är det möjligt att generalisera utifrån den här studiens resultat, dock enbart ut-

ifrån studiens populationer. Således går det att generalisera Halmstads kommuns arbete med 

invånardeltagande, särskilt eftersom de företräder kommunen i dessa frågor. Invånarinforman-

ternas resultat kan generaliseras på andra invånare i Östra Halmstad, då invånare från olika 

samhällsgrupper har deltagit i studien.  
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4.10 Etiska aspekter 

Som vid all forskning är det även i denna studie viktigt att förhålla sig till etiska riktlinjer, 

främst eftersom de fungerar som en vägvisare för hur relationen mellan forskaren och infor-

manterna ska se ut.
67

 De etiska riktlinjerna möjliggör en jämnare balans mellan forskaren och 

informanterna, därav är det nödvändigt att utgå från riktlinjerna för att informanterna ska kän-

na en trygghet inför att delta, men även för att de ska bli respekterade av forskaren. Att vidta 

etiska aspekter stärker dessutom forskningens legitimitet.
68

 Vår medvetenhet om detta har 

bidragit till att vi försökte skapa en jämvikt mellan oss och informanterna genom att låta dem 

få uttrycka sig fritt inom studiens ramar samtidigt som vi gjorde vårt yttersta för att respektera 

informanterna och deras synpunkter. Inom den svenska forskningen finns det fyra grundläg-

gande etiska krav som forskaren måste förhålla sig till; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren informe-

rar informanten om studiens syfte och att dennes deltagande är frivilligt medan samtyckeskra-

vet omfattar informantens rätt att på egen hand bestämma över sitt deltagande, vilket dock 

inte omfattar barn under femton år. Konfidentialitetskravet omfattar att alla uppgifter gällande 

informanterna hanteras konfidentiellt, alltså att personuppgifter förvaras säkert och tryggt från 

obehöriga, medan nyttjandekravet handlar om att dem enbart används i forskningssyfte.
69

  

 

Dessa etiska grundkrav har varit väsentliga i den här studien då de har präglat hela forsk-

ningsprocessen. Redan vid första kontakt med informanterna informerades dem om studiens 

syfte, deras frivillighet och vikten av deras deltagande, denna information förtydligades även 

strax innan intervjuerna påbörjades. Redan då personerna tillfrågades fick de möjlighet att 

besluta om sin medverkan och under själva intervjun fick de avbryta närsomhelst eller avstå 

från att svara på någon eller några frågor. Eftersom denna studies informanter är över femton 

år räckte det dessutom med deras samtycke. Under hela forskningsprocessen hanterades in-

formanternas personliga uppgifter och utsagor säkert, då bara vi och våra gatekeepers har till-

gång till personuppgifterna medan enbart vi har tillgång till deras utsagor. För att garantera 

informanterna säkerhet gällande utsagorna förvarades det inspelade materialet på våra privata 

datorer och raderades när studien var genomförd. Utöver dessa fyra etiska krav var en annan 

viktig etisk utgångspunkt att erbjuda informanterna någon form av anonymitet. Främst efter-

som det är en vanligtvis god praxis att inte publicera dokument som kan röja informanternas 
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identitet.
70

 När det gäller invånarinformanterna används fiktiva namn för att försäkra detta. 

Kommunrepresentanterna tillfrågades däremot om möjligheten att skriva ut deras yrkestitel 

vilket samtliga godkände. Syftet med ett sådant tillvägagångssätt är att underlätta för läsaren 

genom att återge vilken position inom Halmstads kommun som respektive informant har.  

 

5. Resultat 

I det här kapitlet redogörs det insamlade materialet under ett antal teman, men dessförinnan 

följer en presentation av kommunrepresentanterna och invånarinformanterna. 

 

Kommunrepresentanterna har olika tjänster och arbetar på olika sätt med invånardeltagande. 

En av informanterna är förtroendevald politiker inom Moderaterna och ordförande i Teknik- 

och fritidsnämnden samt vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. En annan är enhetschef 

inom kulturförvaltningen och ansvarar för Medborgarservice
71

 på Andersberg. Ytterligare en 

av dem arbetar på Medborgarservice, men som samhällsvägledare. Den sista kommunrepre-

sentanten arbetar som projektadministratör på samhällsbyggnadskontoret, dock inte med fo-

kus på Östra Halmstad. Däremot har hon tidigare arbetat på Medborgarservice. Kommunre-

presentanterna har en jämn köns- och åldersfördelning, då hälften är män och hälften kvinnor 

samt en är i tjugoårsåldern, en i trettioårsåldern och två i femtioårsåldern. 

 

Invånarinformanterna består av två boende på Andersberg och resten i Östergård, Gustavsfält, 

Klotet respektive Klackerup. Även dessa har en jämn könsfördelning, däremot är de ålders-

mässigt inte lika jämnt fördelade då Nils är i sextioårsåldern och resten i tjugoårsåldern. Vida-

re är Karin född utomlands, Sandra har utländsk härkomst medan resterande har svensk bak-

grund. Invånarinformanterna arbetar delvis inom olika branscher och alla utom Niklas har 

enbart gymnasieutbildning. Vidare bor Lisa i bostadsrätt och resterande i hyresrätt. Invånarin-

formanterna kommer enbart att omnämnas vid namn då grader av invånardeltagande berörs, 

då läsaren får en enklare förståelse för vilka socioekonomiska faktorer som inverkar på delta-

gandet. 

 

5.1 Definition av invånardeltagande 

Resultatet visar att Halmstads kommun inte har eller utgår ifrån en övergripande definition av 

invånardeltagande. Kommunrepresentanterna definierar däremot främst invånardeltagande 
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utifrån metoder som de arbetar med, då samtliga berör dialog som ett sätt att ta del av invå-

narnas synpunkter och förslag. Politikern och projektadministratören nämner även att kom-

munen använder sig av enkäter för att samla in åsikter. Samtliga förknippar även invånardel-

tagande med engagemang och delaktighet bland invånarna, således att de får möjlighet att 

uttrycka sig och inverka på samhället runt omkring dem. Vidare använder de delvis olika be-

grepp när de talar om invånarengagemanget, då politikern använder begreppet medborgardia-

log medan projektadministratören istället talar om invånardialog. Enhetschefen definierar 

däremot invånardeltagande utifrån SKL:s delaktighetstrappa med fokus på information och 

konsultation. Resultatet visar även att en stor majoritet av invånarinformanterna främst ser 

invånardeltagande som en möjlighet att påverka samhället, staden eller närområdet. Tre av 

invånarinformanterna har dessutom något mer specifika tankar om invånardeltagande. En 

förknippar begreppet med en kupp av något slag där invånarna har fått nog, alltså “att dom typ 

gör uppror eller sätter ner foten [...]”.
72

 En annan menar istället att invånardeltagande innebär 

en dialog mellan fastighetsägaren och invånarna medan den tredje associerar begreppet med 

att invånarnas synpunkter och förslag används som underlag vid beslutsfattande.  

 

5.2 Vikten av invånardeltagande inom Halmstads kommun 

I resultatet framgår det att samtliga kommunrepresentanter anser att invånardeltagande är nå-

got som Halmstads kommun bör arbeta med vid stadsplanering. Tre av dem nämner att kom-

munen bör göra detta eftersom invånarna bör ha en inverkan på området och staden som de 

bor i. Politikern menar att invånardeltagande gynnar såväl de egna invånarna som turisterna, 

då han påstår att “[...] tycker vi att det är bra att bo och leva i Halmstad då kommer turisterna 

göra det också [...]  den bästa ambassadören det är ju dom som är i Halmstad och vad dom för 

ut och skickar för budskap till omgivningen”.
73

 Han anser också att invånardeltagande är vä-

sentligt eftersom de politiska partierna inte har någon tydlig ideologi gällande hur Halmstad 

ska se ut, därav ska invånarna bestämma. Samtidigt anser han att samtliga politiker ändå kan 

representera allmänheten väldigt väl eftersom deras gemensamma uppfattningar stämmer 

överens med invånarnas. Enhetschefen menar att Halmstads kommun har blivit bättre på att 

arbeta med invånardeltagande, men att kommunen däremot behöver utveckla arbetet i Öster. 

Särskilt eftersom det bor väldigt många på Öster och på grund av att de är längre ifrån politi-

kerna än vad invånare i andra områden är. Han menar att politikernärvaron är lägre där och 

tror att ingen politiker från Andersberg sitter i kommunfullmäktige. Eftersom invånarna på 

Öster inte är representerade i kommunfullmäktige är det enligt honom ännu viktigare att arbe-
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ta med invånardeltagande där. Projektadministratören menar istället att invånardeltagande är 

viktigt eftersom kommunen behöver tänka långsiktigt redan från första början då tanken är att 

det som byggs nu ska stå kvar i hundra till tvåhundra år. Resultatet visar att även samtliga 

invånarinformanter anser att det är viktigt att Halmstads kommun arbetar med invånardelta-

gande, men de har delvis olika uppfattningar om orsaken. En av dem anser att det är viktigt att 

boende informeras om planer och förändringar som sker i ett område medan fyra istället me-

nar att det är väsentligt eftersom boende berörs av beslut som fattas och därför bör inverka på 

dem. En annan menar istället att det är en självklarhet att invånare ska involveras eftersom 

“[...] det är vi invånare som betalar pengar, skatt, till allting här [...] man ska lyssna på oss 

som betalar skatt [...] det tycker jag man ska göra, följa vad invånarna tycker, för invånarna är 

liksom kommunens kunder”.
74

 Han anser även att kommunen kan få nöjdare invånare om den 

arbetar med invånardeltagande. 

 

5.3 Kommunens arbete med invånardeltagande 

I resultatet framgår det att Halmstads kommun arbetar med invånardeltagande då representan-

terna nämner olika metoder, stadsområden och projekt. En del av dem nämner att kommunen 

har arbetat med invånardeltagande gällande utvecklandet av Albinsro, Tullkammarkajen, Söd-

ra infarten, Norre katts park och Resecentrum. Samtliga kommunrepresentanter nämner delvis 

olika tillvägagångssätt bland annat dialog av olika slag, exempelvis open space och fokus-

grupper, men även enkäter. De menar även att kommunen arbetar med invånardeltagande på 

fler olika håll, såväl i centrum som i ytterområden. Politikern menar att Halmstads kommun 

arbetar med invånardeltagande “i princip i allt vi gör [...] asså sånt som är större investeringar. 

Om vi byter ut papperskorgar frågar vi inte så. Men ska vi bygga en ny idrottshall till exempel 

då frågar vi”.
75

 Vidare menar han att kommunen arbetar på olika sätt beroende på vilka för-

ändringar det handlar om och vilken målgruppen är, exempelvis kan det handla om barn som 

konstruerar en lekplats eller att invånare får tycka till om vilka känslor ett nytt bostadsområde 

ska förmedla. Även projektadministratören menar att kommunen arbetar olika mycket med 

invånardeltagande beroende på hur stor förändringen är. Dessutom menar hon att kommunen 

vanligtvis arbetar med invånardeltagande vid framtagandet av detaljplaner. Enhetschefen och 

samhällsvägledaren menar däremot att kommunen arbetar med invånardeltagande som en 

mötesplats där olika parter kan mötas och samtala, exempelvis politiker och invånare. Vidare 

uttrycker samtliga kommunrepresentanter att Halmstads kommun samverkar med föreningsli-

vet när de arbetar med invånardeltagande. Även om kommunen samarbetar med föreningar på 
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olika håll i kommunen anser enhetschefen att det är särskilt viktigt i Östra Halmstad, därav 

har Medborgarservice en nära kontakt med kulturföreningar och bostadsbolag i området.  

 

Resultatet visar även att kommunrepresentanterna har delvis olika uppfattningar ifall arbetet 

med invånardeltagandet är annorlunda i Östra Halmstad jämfört med andra delar av staden. 

Politikern menar att det inte är någon skillnad då kommunen arbetar likadant i hela Halmstad. 

Däremot framgår det av projektadministratören att det inte finns några gemensamma riktlinjer 

gällande kommunens arbete med invånardeltagande, utan den områdesansvarige får planera 

och genomföra arbetet hur denne vill. Även enhetschefen upplever att det finns en skillnad 

och han tror att kommunens arbete i Östra Halmstad skiljer sig ganska mycket från andra om-

råden. Han menar att det är enklare att arbeta med invånardeltagande i områden där det bor 

fler politiker och eldsjälar, vilket är bristfälligt i Östra Halmstad. Vidare berättar han att vissa 

politiska partier brukar delta mer än andra, då Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, som 

har mer förankring i området, är mer närvarande än Alliansen. Enhetschefen och samhällsväg-

ledaren uttrycker även att Sverigedemokraterna aldrig har närvarat trots att de har ett relativt 

högt valresultat. Kommunrepresentanterna berättar samtidigt att Halmstads kommun arbetar 

med invånardeltagande i Östra Halmstad, särskilt mycket på Andersberg. Politikern nämner 

att kommunen lägger väldigt mycket resurser på att göra invånare delaktiga i Östra Halmstad.  

 

Kommunrepresentanterna nämner att kommunen har arbetat med invånardeltagande i bland 

annat Linehedsparken och Östra Strand. Projektadministratören uttrycker att kommunen har 

arbetat väldigt brett med invånardeltagande gällande utvecklingen av Östra stranden, där man 

har haft promenader, enkät samt kreativa aktiviteter. Vidare berättar hon att kommunen tidi-

gare har arrangerat en framtidsdiskussion på Andersberg, där invånare i fler omgångar har 

diskuterat lokala frågor tillsammans med kommunanställda. Enhetschefen och samhällsvägle-

daren nämner att Medborgarservice anordnar aktiviteter av olika slag, exempelvis tjejkvällar, 

samt är med och samordnar kulturarrangemang såsom Andersbergsfestivalen. Deras arbete 

går även ut på att ordna olika forum där invånarna kan mötas samt utbyta tankar och åsikter. 

De menar att Medborgarservice arbetar med invånardeltagande på såväl individ- som grupp-

nivå samt att arbetet berör både små frågor som lövkrattning och stora frågor som vilka verk-

samheter invånarna vill ha i området. Enhetschefen uttrycker att Medborgarservice arbetar 

kontinuerligt med invånardeltagande eftersom en del av deras basuppdrag omfattar demokra-

ti- och delaktighetsfrågor samt arbete för en hållbar stadsutveckling.  
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5.4 Kommunens information om invånardeltagandet och områdesförändringar 

I resultatet framgår det att kommunrepresentanterna har delvis olika uppfattningar om hur 

Halmstads kommun informerar invånarna i Östra Halmstad. Politikern och projektadministra-

tören menar att kommunen informerar via sin hemsida samt genom utskick till berörda parter. 

Den förstnämnde nämner även att kommunen ställer ut information på Rådhuset och annonse-

rar i Hallandsposten, samt att kommunen informerar på samma sätt oberoende av vilket om-

råde det gäller. Samtidigt nämner samhällsvägledaren att det är en aning annorlunda på An-

dersberg än i Centrum, där invånarna vanligtvis får information via affischer. Såväl hon som 

enhetschefen menar att Medborgarservice istället arbetar med att informera på plats i verk-

samheten så att invånarna sedan kan sprida det vidare till andra som bor i området. De nämner 

att de använder sig av snabbare sätt att informera på än lappar och affischer, bland annat ge-

nom att informera på olika kulturarrangemang samt genom föreningar och sina samhällsväg-

ledare. Trots kommunens informationsarbete visar resultatet att majoriteten av invånarinfor-

manterna inte har någon kännedom om det, då enbart två har en liten kännedom. De två har 

dock inte fått någon information från kommunen utan av andra invånare. Den ena fick reda på 

att kommunen hade skickat ut enkäter till äldre medan den andre fick berättat för sig att invå-

nare fick tycka till om ett grönområde. En av invånarinformanterna som inte har någon kän-

nedom tror att kommunen främst arbetar med företag och privata aktörer och inte särskilt 

mycket med invånarnas åsikter. Samtidigt visar resultatet att samtliga invånarinformanter vill 

ha mer kännedom om kommunens arbete med invånardeltagande. En av dem uttrycker att ett 

bra sätt att informera om detta vore genom en kommunal tidning, då informationen på så vis 

kan nå ut till alla invånare. En annan uttrycker att informationen kan vara bra marknadsföring 

för Halmstads kommun, då invånarna kan få en mer positiv bild av kommunen. 

 

5.5 Halmstads kommuns tillämpning av invånarnas förslag och synpunkter 

Resultatet visar att Halmstads kommun använder sig av invånarnas åsikter och förslag som 

beslutsunderlag i kommunfullmäktige. Samtliga kommunrepresentanter berättar att ansvaret 

för vad som händer med förslagen ligger hos politikerna eftersom de i slutändan avgör vad 

som ska genomföras, då de ansvarar för budgeten och därför har sista ordet. Samhällsvägleda-

ren och politikern nämner att synpunkterna samt förslagen kan leda till att politikerna får ett 

bredare perspektiv över besluten eftersom invånarna kan komma med andra aspekter än vad 

de själva har tänkt på. Samtidigt har kommunrepresentanterna olika syn på hur stor andel av 

synpunkterna och förslagen som implementeras. Politikern har inga belägg för det men tror att 

en ganska stor del av invånarnas åsikter genomförs medan enhetschefen och samhällsvägleda-

ren upplever att inte tillräckligt mycket realiseras. Den sistnämnda menar att av “alla önske-
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mål som kommer in så är det nog låg del som blir genomförda”.
76

 Vidare framgår det att in-

vånarinformanterna anser att det är väsentligt att deras förslag och synpunkter implementeras, 

dock har de en aning olika syn på hur stor andel av dem som bör förverkligas. Hälften av dem 

anser att det inte är av betydelse hur stor mängd som genomförs utan snarare att förslagen är 

realistiska och genomförbara. Samtidigt tycker en av dessa att en stor andel bör förverkligas, 

för om invånare får “[...] vara med och påverka så tror jag att man trivs bättre i området”.
77

 En 

annan anser att kommunen bör implementera mer eftersom han upplever att invånare noncha-

leras och beslutsfattarna tar egna beslut.  

 

5.6 Visioner om invånardeltagandet 

I resultatet framgår det att kommunrepresentanterna har någorlunda olika uppfattningar om 

när Halmstads kommun bör arbeta med invånardeltagande. Samhällsvägledaren, enhetschefen 

och projektadministratören menar att kommunen bör arbeta med det i ett tidigt skede eftersom 

det är då invånarna kan påverka besluten. Den sistnämnde uttrycker samtidigt att invånare inte 

kan involveras i vissa frågor som de inte kan påverka, närmare bestämt kan det handla om 

frågor som styrs av lagar, och som experter därför bör besluta om. Enhetschefen menar istället 

att kommunen bör arbeta med att involvera invånare när det gäller den yttre miljö, eftersom 

de ger en tydligare bild av vad som behöver förändras. Politikern resonerar annorlunda då han 

menar att arbetet med invånardeltagande är situationsanpassat, således att kommunen bör an-

passa arbetet utifrån hur projektet och grundengagemanget ser ut. Han menar dessutom att 

kommunen bör arbeta med invånardeltagande gällande såväl små som stora projekt, det vill 

säga såväl när man bygger en lekplats som ett helt nytt bostadsområde. När det gäller invånar-

informanterna i Östra Halmstad framgår det att samtliga anser att det är viktigt att invånarna 

görs delaktiga tidigt i processen. Fem av dem menar att invånarna bör involveras efter att 

kommunen har tagit fram planer men innan beslutet fattas. Två av dessa menar att det är för 

sent att involvera efter att besluten är fattade eftersom invånarna då inte har något att säga till 

om. Två andra nämner frågor som rör byggandet av bostäder, där den ena anser att invånare 

bör involveras i sådana frågor medan den andra menar att experter bör avgöra var de ska pla-

ceras, men att invånare bör få möjligheten att påverka bland annat dess storlek. 

 

Vidare har kommunrepresentanterna delvis olika synsätt på hur Halmstads kommun bör arbe-

ta med invånardeltagande. Politikern och projektadministratören nämner att kommunen bör 

använda sig av dialoger, då den senare menar att kommunen genom en sådan metod kan nå 
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invånarnas synpunkter och ge dem mer möjlighet att påverka. Politikern nämner även enkäter 

som en lämplig metod och menar att det finns för- och nackdelar med de båda metoderna. 

Han menar att en fördel med enkäter är att de får en stor spridning men att det är negativt att 

man inte kan börja om ifall en fråga har ställts felaktigt. Några problem han ser med dialoger 

är att man inte når ut till lika många och att det är resurskrävande. Enhetschefen uttrycker 

dock att “[...] det gäller att inte haka fast vid någon metod, ibland får man prova sig fram. Det 

är ändå folks fritid vi pratar om, så det kan inte bli för många delaktighetsmöten heller, utan 

det är bättre att hålla en hög kvalitet”.
78

 Samtidigt nämner samhällsvägledaren att aktiviteter 

av olika slag är en bra metod att använda sig av. Invånarinformanterna nämner också delvis 

olika metoder som kommunen bör använda sig av vid invånardeltagandet. Fem av dem talar 

om metoder som kan användas vid informationsspridning, varav tre anser att det är mest 

lämpligt att använda sig av pappersutskick av något slag medan två ser sociala medier som 

relevant eftersom det blir lättillgängligt för fler. En av dessa menar att “via sociala medier så 

får man med sig även de som inte vanligtvis visar intressen och lägger ner energi på grejer”.
79

 

Fem invånarinformanter nämner också metoder för invånardeltagande i beslutsprocesser, tre 

av dem anser att kommunen bör använda sig av någon form av enkät, en anser att röstning är 

passande medan en annan föredrar dialoger. 

 

5.7 Invånare som involveras av Halmstads kommun 

Enligt kommunrepresentanterna arbetar kommunen i första hand med att involvera invånare 

som bor i det område som står inför utveckling och förändring. Enhetschefen och samhälls-

vägledaren uttrycker att deras verksamhet riktar sig till boende på Andersberg, då den sist-

nämnde menar att Medborgarservice skapades “[...] som ett centrum för Andersbergsbor”.
80

 

Politikern menar dock att när det inte finns boende i ett område, exempelvis vid utformandet 

av ett nytt bostadsområde, så involverar kommunen de som bor i närområdet. Projektadmi-

nistratören menar samtidigt att kommunen generellt sett inte brukar involvera invånare som 

inte bor i det område som förändringen berör och menar också att det inte är aktuellt att arbeta 

på det sättet i Halmstads kommun. Främst eftersom kommunen har tillräckligt med invånare 

att fråga. Vidare har kommunrepresentanterna delvis olika upplevelser gällande kommunens 

arbete med att engagera invånarna. Samtliga, utom politikern, nämner att kommunen gör detta 

genom att ordna aktiviteter av olika slag, exempelvis Pizzakvällar där man samtalar kring 

olika aktuella frågor. Politikern uttrycker dock andra taktiker som kommunen använder sig av 
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för att engagera invånarna. Han påtalar att “[...] det är väldigt svårt att få människor till att 

engagera sig, om det inte är så att de är upprörda. Jag har ett nytt uttryck nu, vill man ha fol-

kets engagemang gör dem riktigt förbannade först”.
81

 Samtidigt menar han att det inte är så 

kommunen vill arbeta då varken politiker eller tjänstemän vill göra Halmstadbor upprörda, 

men det tillvägagångssättet är mest effektivt. Vidare menar politikern att kommunen engage-

rar invånarna genom att visa sin närvaro på platser där de redan befinner sig. Främst eftersom 

människor i dagens samhälle inte är lika engagerade i samhällsfrågor och därför måste kom-

munen anpassa sig efter deras engagemang. Även enhetschefen och samhällsvägledaren ut-

trycker att Medborgarservice anpassar sig, då de lockar till sig invånarna genom olika kam-

panjer eller genom att spela musik på gatan.  

 

Samtidigt visar resultatet att samtliga invånarinformanter anser att Halmstads kommun bör 

arbeta mer med informationsspridning när det kommer till att engagera invånare. En invånare 

tror att engagemanget kan öka om kommunen är mer aktiv på sociala medier, genom att kon-

tinuerligt uppdatera invånarna om beslutsprocesser.  Han menar att kommunen på så vis kan 

engagera “[...] även dom som inte vanligtvis visar intressen och lägger ner energi på grejer”.
82

 

Fyra invånarinformanter anser att kommunen kan engagera fler genom att skicka ut informa-

tionsblad. En av dem tror dessutom att det skulle vara positivt om kommunen har en särskild 

kontaktperson som invånarna kan vända sig till och som arbetar med att informera dem. Vida-

re uttrycker en invånarinformant att människor blir engagerade när de är missnöjda. 

 

5.8 Invånare och delaktighetsbenägenhet 

I resultatet framgår det att vissa samhällsgrupper är mer benägna att delta i beslutprocesser 

samt att kommunrepresentanterna menar att olika aspekter kan inverka på delaktigheten. Det 

är enbart politikern som nämner utbildning som en faktor, då han menar att högre utbildning 

leder till ökat engagemang, men även att de som berörs av en förändring är mer benägna att 

delta. Såväl han som projektadministratören upplever dock att svenska språkkunskaper och 

etablering i det svenska samhället är avgörande, då de menar att invånare som inte uppfyller 

detta deltar i mindre utsträckning. Projektadministratören upplever även att medelålders 

svenskar och bostadsägare är mer benägna att delta medan unga och de som bor i hyresrätt 

deltar mindre. Samhällsvägledaren menar däremot att fler män än kvinnor är delaktiga, även 

om det ser lite olika ut beroende på aktivitet. Medborgarservice har bland annat aktiviteter 

som enbart riktar sig till tjejer, vilket har lett till att fler kvinnor är delaktiga. Under en annan 
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aktivitet är det istället pensionerade män och kvinnor, som har bott på Andersberg under en 

längre tid, samt barn och ungdomar som deltar. Samhällsvägledaren och enhetschefen nämn-

der dock att de som bor längre ifrån Andersbergs centrum, alltså på norra Andersberg, deltar i 

mindre utsträckning. Verksamheten har dock försökt öka deras delaktighet genom olika kam-

panjer. Enhetschefen uttrycker även att invånare som redan har ett engagemang, inom exem-

pelvis en hyresgästförening eller kulturförening, är enklare att nå.  

 

Samtidigt visar resultatet att en stor majoritet av invånarinformanterna inte har någon tidigare 

erfarenhet av att delta i beslutsprocesser gällande stadsplanering, då enbart en av dem har haft 

inverkan på hur ett specifikt område i en annan kommun skulle användas av ungdomar. Såle-

des har ingen av de tillfrågade invånarna deltagit i förändringar gällande Östra Halmstad. 

Trots att de inte har tidigare erfarenhet av invånardeltagande är samtliga intresserade av att få 

information om framtida förändringar. Deras intresse bygger på att de vill ha kännedom om 

förändringar som berör dem direkt och som påverkar deras vardag. En av dem uttrycker att 

det skulle vara “[...] bra att man får veta hur det kommer vara och var det kommer byggas och 

så. Som när dom stängde av vägen hemma vid mig, det hade varit rätt trevligt att få reda på 

innan och inte köra in på fel väg hela tiden, det var lite irriterande”.
83

 Emil och Nils uttrycker 

att de vill ha information eftersom det möjliggör delaktighet. En majoritet av invånarinfor-

manterna kan dessutom tänka sig att dela med sig av sina förslag och synpunkter gällande 

förändringar i Östra Halmstad. Niklas och Lisa är enbart intresserade ifall förändringen har en 

direkt påverkan på deras liv medan Emil enbart är intresserad vid missnöje med beslut och 

Nils är allmänt intresserad. Karin och Sandra kan inte tänka sig att dela med sig av sina syn-

punkter på grund av tidsbrist respektive ej tillräckligt stort intresse. Vidare visar resultatet att 

Emil, Karin, Sandra inte kan tänka sig att diskutera utvecklingen av Östra Halmstad med 

andra boende i området vid fler tillfällen. Emil kan dock tänka sig att delta på diskussionsträf-

far i framtiden, särskilt om han planerar att bo i ett område under en längre tid. De andra två 

är ointresserade på grund av brist på kunskap respektive intresse. Lisa är dock tveksam och 

menar att det beror på sakfrågan. Däremot kan Nils och Niklas tänka sig att delta på diskus-

sionsträffar, då den ena uttrycker att “[...] det skulle nog vara intressant att prata med andra 

och se hur man kan påverka [...]”.
84

  

 

När det däremot gäller att delta i en arbetsgrupp tillsammans med exempelvis kommunan-

ställda och planera framtida förändringar i Östra Halmstad framgår det att en stor majoritet av 
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invånarinformanterna inte har ett intresse, Niklas, Karin och Sandra på grund av tidsbrist me-

dan Lisa och Nils nämner att de inte är tillräckligt insatta för att delta i en arbetsgrupp.  Emil 

menar dock att han ej är intresserad eftersom han inte planerar att bo i området en längre tid 

medan enbart Niklas är positivt inställt till att delta på ett sådant vis, så länge sakfrågan berör 

honom. Intresset är även snarlikt när det gäller att vara med och fatta politiska beslut gällande 

Östra Halmstad, då Nils och Emil kan tänka sig att göra detta. Nils uttrycker att han skulle 

kunna fatta politiska beslut “[...] när det handlar om större investeringar och stora förändring-

ar, speciellt där man bor. Det skulle jag vara med på och rösta fram rätt förslag. Då får man 

nån röst hörd i alla fall om man får tycka ja eller nej”.
85

 Den andre berättar att han kan tänka 

sig att fatta beslut så länge det handlar om hans närmiljö. De flesta som inte vill vara med och 

fatta beslut gällande Östra Halmstad anger tidsbrist och otillräcklig kunskap som skäl men en 

uttrycker att invånarna har valt politikerna och att de därför bör fatta besluten.  

 

5.9 Visioner om delaktiga invånare 

Halmstads kommuns representanter har en något delad syn på vilka invånare som bör involve-

ras i stadsplanering. En majoritet av dem anser att invånare från alla samhällsgrupper bör del-

ta, då enbart enhetschefen uttrycker att det bästa är om så många som möjligt deltar. Projekt-

administratören menar att alla invånare bör delta eftersom staden ägs och bebos av samtliga 

medan samhällsvägledaren uttrycker att “[…] representanter från alla olika typer av grupper 

iallafall [bör delta]. Det är det mest demokratiska och att man får höra åsikter från alla typer 

av grupper”.
86

 Vidare nämner enhetschefen och projektadministratören en specifik samhälls-

grupp som de anser är viktig att involvera, nämligen barn. Den senare menar att det är viktigt 

eftersom de dels “[...] ska ta över staden, men framförallt också för att fostra dom i den demo-

kratiska processen. Att lära sig tidigt vad demokrati är och att man kan vara med och påver-

ka”.
87

 Dessutom menar projektadministratören och politikern att de som berörs av planerna 

och förändringarna i ett område bör delta. Den senare menar samtidigt att det i vissa situatio-

ner även kan vara relevant att erbjuda utomstående möjligheten att uttrycka sina synpunkter, 

då det kan bidra till ett bredare perspektiv. Samtidigt anser han att när det kommer till områ-

den som alla invånare berörs av, såsom centrum, så bör samtliga vara delaktiga. Invånarin-

formanterna har dock en något annan syn på vilka som bör delta. Den största skillnaden är att 

en majoritet inte anser att alla invånare bör involveras, då fyra av dem menar att barn under 

arton år inte bör ha någon påverkan på stadsplanering. Resterande anser att barn bör vara del-
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aktiga vid frågor som berör dem, såsom nya lekplatser och parker. Samtidigt anser en av in-

vånarinformanterna att äldre inte bör involveras särskilt mycket, eftersom man bör överlåta 

det till de som ska leva längre med förändringarna. En annan invånarinformant anser dock att 

pensionärer bör vara med i invånardeltagandet, då de har erfarenhet och vet vad som är bra i 

längden. Vidare nämner två av dem att enbart boende i det specifika området ska delta medan 

två andra tycker att man inte bör dra gränsen där utan även inkludera andra.  

 

5.10 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att Halmstads kommun saknar en gemensam definition av invånardeltagande 

samtidigt som kommunrepresentanterna förknippar det med engagemang och inflytande. 

Även invånarinformanterna beskriver invånardeltagande på liknande vis. Samtliga informan-

ter anser dessutom att det är viktigt att kommunen arbetar med invånardeltagande i Östra 

Halmstad, vilket resultatet visar att den även gör då kommunrepresentanterna återger olika 

metoder, områden och projekt där arbetet har genomförts. Samtidigt har de delvis olika upp-

fattningar ifall arbetet ser annorlunda ut i Östra Halmstad. Vidare framgår det att Halmstads 

kommun informerar invånarna om sitt arbete och områdesförändringar genom ett antal olika 

informationsvägar, men trots detta har ingen av invånarinformanterna tagit del av denna in-

formation även om de önskar mer kännedom kring kommunens arbete. Resultatet visar också 

att en stor majoritet av informanterna anser att invånarna bör inkluderas i planeringsproces-

sens tidiga skede samt att deras synpunkter och förslag bör implementeras. Kommunen arbe-

tar utifrån en del olika metoder för att involvera invånare som berörs av förändringarna. Den 

engagerar invånarna genom aktiviteter av olika slag, närvaro på offentliga platser och genom 

att göra dem förbannade. Invånarinformanterna tror dock att engagemanget kan öka med mer 

informationsspridning. Vidare upplever kommunrepresentanterna att faktorer såsom utbild-

ning, språkkunskaper, etablering, ålder, kön, boendeform samt geografisk närhet kan ha en 

inverkan på invånarnas delaktighet. Samtidigt visar vår studie att samtliga invånarinformanter 

är intresserade av någon form av delaktighet, oberoende av dessa faktorer. Det framgår även 

att en stor majoritet av kommunrepresentanterna anser att alla samhällsgrupper bör vara del-

aktiga i områdesförändringen medan invånarinformanterna tycker att barn inte bör involveras. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att samtliga informanter anser att det är viktigt att arbeta 

med invånardeltagande inom Halmstads kommun samt att det finns såväl likheter som skill-

nader i deras upplevelser och visioner. 
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6. Sociologisk analys 

I följande kapitel analyseras resultatet utifrån den teoretiska utgångspunkten, bakgrundinfor-

mation samt tidigare studier. Inledningsvis ställs Halmstads kommuns arbete med invånardel-

tagande i relation till Lidskogs teori. Sedan följer en analys av vilka invånare som inkluderas 

respektive exkluderas vid utformandet av Östra Halmstad och var på SKL:s delaktighetstrap-

pa som invånarinformanterna kan tänka sig att befinna sig på. Vidare diskuteras invånardelta-

gandet som en rätt till staden samt vilka invånare som blir representerade vid områdesplane-

ringen. Analysen avslutas med en sammanfattning och att slutsatserna relateras till social 

hållbarhet. 

 

6.1 Invånardeltagande som demokratisk skola  

Vår studie visar att Halmstads kommun inte har ett allmängiltigt arbetssätt gällande invånar-

deltagande, utan använder olika metoder beroende på projektet eller områdets storlek och 

målgrupp. Kommunen använder sig främst av enkäter och dialoger, vilka möjliggör olika 

former av delaktighet då enskilda invånare genom enkäter kan dela med sig av sina synpunk-

ter medan dialoger uppmanar till möten mellan invånarna och med andra aktörer. Den senare 

metoden förespråkas av Lidskog, då han menar att det är viktigt med utbyten samt interaktion 

i staden och dess offentliga rum på grund av att platsen präglas av anonymitet och olika viljor. 

För att stadsplanering ska gynna samtliga invånare och för att alla ska känna sig delaktiga är 

dialoger särskilt viktiga, eftersom det kan leda till diskussioner, förhandlingar, acceptans och 

motverka motsättningar mellan invånarna, vilket Lidskog benämner som det deliberativa sam-

talet. Ett sådant samtal möjliggör integration och möten mellan olika grupper, vilket kan leda 

till en positiv stadsplanering samt en förstärkning av demokratin.
88

 Även kommunrepresen-

tanterna ser fördelar med dialoger då de anser att kommunen bör arbeta med en sådan metod i 

framtiden, samtidigt lägger de inte lika mycket fokus på enkäter. Det kan bero på att en sådan 

metod inte omfattar interaktion mellan olika invånare, även om det möjliggör att ett större 

antal gör sina röster hörda. Trots att Lidskog inte förespråkar en sådan metod visar den här 

studien att även enkäter kan förstärka den demokratiska processen, genom att fler invånare får 

påverka staden och samhället mellan valen. Således kan olika former av invånardeltagande 

fungera som en demokratisk skola.  

 

Vidare visar resultatet att Halmstads kommun samarbetar med föreningslivet gällande invå-

nardeltagande i Östra Halmstad eftersom det finns svårigheter med att nå invånarna. Ett så-

dant tillvägagångssätt kan ha positiva och negativa utgångar då kommunen både kommer åt 
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invånarna och deras synpunkter samtidigt som de enbart involverar de som är engagerade i 

föreningar. Därmed är risken att kommunen enbart når ut till vissa grupper, då en formell re-

glering sker vid valet av föreningar. Med formell reglering menar Lidskog att maktutövare 

genom stadsplanering bestämmer vilka grupper som ska inverka på det offentliga rummet.
89

 

Således kan en sådan kontroll påverka utformandet av Östra Halmstad eftersom kommunen 

ger vissa grupper företräde att yttra sig om området. Resultatet visar dessutom att kommunre-

presentanterna som arbetar i Östra Halmstad upplever att invånardeltagandet i området ser 

annorlunda ut än i andra delar av staden, på grund av lägre polikerengagemang. Däremot upp-

lever politikern att arbetet i Östra Halmstad inte skiljer sig från arbetet i övriga stadsområden. 

Dessa skilda uppfattningar kan påverka hur den formella regleringen av invånardeltagandet 

ser ut, då det präglar vilka resurser, metoder och invånare som används vid utformningen av 

området. Dessutom finns det olika uppfattningar om ifall det deliberativa samtalet med politi-

kerna är tillräckligt, om fallet är sådant att det är otillräckligt kan det påverka invånarnas rätt 

till staden då risken är att politikerna inte får ta del av deras synpunkter och förslag. Stenbergs 

studie visar nämligen att en väsentlig del av ett fungerande invånardeltagande är att maktha-

vande verksamheter inkluderar invånarna i samhället.
90

 Det går att relatera till vår studie, som 

visar på vikten av att Halmstads kommun arbetar med invånardeltagande, vilket är viktigt för 

den sociala sammanhållningen.  

 

Sammanfattningsvis gynnas demokratin och stadsplaneringen av ett deliberativt samtal mellan 

invånarna i Östra Halmstad och andra aktörer, vilket kan ske genom dialoger av olika slag. 

Men även andra metoder, såsom enkäter, är relevant för att alla grupper ska få vara med och 

påverka utformningen av staden och dess offentliga rum. För att den sociala sammanhållning-

en i staden ska öka bör den formella regleringen omfatta allas intressen, vilket kan ske genom 

en ökad politisk närvaro i Östra Halmstad.  

 

6.2 Inkludering och exkludering av Halmstadbor  

Resultatet visar att Halmstads kommun generellt sett informerar om invånardeltagandet i Öst-

ra Halmstad på ett antal olika sätt, samtidigt råder det olika uppfattningar om informationen 

ser ut på samma vis i Östra Halmstad som i andra områden. Det framgår att Medborgarservice 

arbetar med att finna informationsvägar som är relevanta för invånarna i området, genom att 

utöka sina vägar strävar således verksamheten efter att inkludera så många invånare som möj-

ligt. Även Halmstads kommuns generella arbete i området bör se ut på liknande vis, då det 
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framgår att invånarinformanterna och kommunrepresentanterna nämner olika informationsvä-

gar. Med andra ord har kommunen inte nått ut till invånarinformanterna eftersom den använ-

der sig av relativt begränsade informationsvägar och således exkluderar dem från det politiska 

delsystemet. Jönhill menar att människan har ett behov av inkludering och att relationen till 

ett delsystem kan förändras över tid
91

, därmed är det möjligt att Halmstads kommun inklude-

rar fler i framtiden. Invånarna ges således olika förutsättningar beroende på varifrån de hämtar 

information, vilket påverkar deras engagemang och delaktighet gällande beslutsprocesser som 

rör stadsplanering. Det är särskilt viktigt att inkludera samtliga i det politiska delsystemet, 

eftersom Jönhill menar att det är ett delsystem som alla medborgare är aktiva inom.
92

 Genom 

att vissa invånare exkluderas från invånardeltagandet är risken att den sociala sammanhåll-

ningen och tillhörigheten till staden försämras, men även att demokratin försvagas och invå-

narnas rättigheter i staden blir ojämlika.  

 

Vidare framgår det att invånarinformanterna upplever att kommunen kan inkludera fler invå-

nare om den använder sig utav andra informationsvägar samt att samtliga invånarinformanter 

vill bli inkluderade i stadsomvandlingen. Således kan det tolkas som att kommunen anser att 

det är invånarnas eget ansvar att ta del av informationen medan invånarinformanterna upple-

ver att det är kommunens skyldighet att informera sina invånare. Detta kan försvåra Halm-

stads kommuns arbete, därför är det viktigt att kommunen ser över sina informationsvägar. 

Jönhill menar att social exklusion är förknippat med maktlöshet då invånarna har begränsade 

möjligheter att påverka beslut
93

, vilket den här studien visar på då brist på information kan 

vara någon form av maktlöshet. Resultatet visar även att kommunen på olika sätt arbetar med 

att engagera fler invånare samtidigt som invånarinformanterna menar att engagemanget kan 

öka genom att kommunen informerar invånarna i större utsträckning, således visar resultatet 

på delvis olika uppfattningar om kommunens arbete. Kommunrepresentanterna och invånarin-

formanterna har däremot en snarlik uppfattning när det gäller vilka som bör medverka i invå-

nardeltagandet, det vill säga nästintill alla invånare. Den främsta skillnaden är dock att en 

majoritet av invånarinformanterna anser att barn bör exkluderas. En likhet är dock att de flesta 

anser att boende i området som berörs bör vara mer delaktiga än utomstående. Således visar 

studien att det finns en önskan hos såväl Halmstads kommun och invånarinformanterna att 

inkludera invånare i beslutsprocesser som gäller utformandet av Östra Halmstad. Jönhill me-

nar att exkludering inte är önskvärt och att individer därför vanligtvis har förväntningar på att 
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bli inkluderade i ett delsystem, men detta är inte en grundförutsättning för inklusion.
94

 Således 

är det positivt att Halmstads kommun har sådana förväntningar, men den bör se över hur 

samtliga samhällsgrupper kan inkluderas i det politiska delsystemet.  

 

Resultatet visar även att vissa samhällsgrupper är mer benägna att delta än andra, då kommun-

representanterna upplever att vissa faktorer inverkar på invånarnas delaktighet. Dessa är ut-

bildning, språkkunskaper, etablering i samhället, ålder, kön, boendeform och geografisk när-

het. Då invånarinformanternas resultat ställs i relation till SKL:s delaktighetstrappa framgår 

det att samtliga vill vara delaktiga på minst ett steg i trappan. Eftersom samtliga uttrycker att 

de vill ha information om förändringar i Östra Halmstad innebär det att inga av de ovannämn-

da faktorerna påverkar deras vilja att delta i beslutsprocesser. Däremot visar resultatet att kön 

kan ha en inverkan på de högre trappstegen, då två av kvinnorna visar ett minskat intresse 

redan på konsultationssteget och den tredje kvinnan visar på tveksamhet på dialogsteget. Så-

ledes är det enbart männen som är intresserade av att delta på inflytande- och medbestäm-

mandesteget. Detta stämmer delvis överens med kommunrepresentanternas upplevelser, det 

vill säga att fler män än kvinnor deltar. En annan faktor som kan ha inverkan på viljan att 

medverka på högre nivåer är etnisk bakgrund, då de två kvinnorna som visar minskat intresse 

redan på andra steget i delaktighetstrappan har en annan etnisk bakgrund än de övriga invå-

narinformanterna. Däremot är det oklart ifall det beror på bristfälliga språkkunskaper eller 

minskad etablering i samhället, samtidigt går det att finna likheter mellan detta resultat och 

Frödings, som också visar att faktorn etnisk härkomst har inverkan på en individs delaktig-

het.
95

 När det däremot gäller ålder, utbildning, geografisk närhet och boendeform visar inte 

vår studie på några skillnader, vilket kan bero på urvalets storlek och spridning. Samtidigt 

framgår det att Halmstads kommuns arbete främst befinner sig på de tre första stegen i SKL:s 

delaktighetstrappa, vilket stämmer överens med Royos, Yetanos och Aceretes studie som vi-

sar att de flesta lokala kommunfullmäktige vanligtvis arbetar med information och konsulta-

tion.
96

 

 

Sammanfattningsvis inkluderar inte Halmstads kommun samtliga invånare i sitt arbete med 

invånardeltagande eftersom den riktar sig till vissa grupper, även om det finns en önskan att 

inkludera alla invånare. Således bör kommunen se över sitt arbete så att det stämmer överens 
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med visionen. Särskilt eftersom invånarinformanterna vill bli inkluderade i beslutsprocesser, 

främst genom tillgång till information vilket kommunen arbetar begränsat med. 

 

6.3 Deltagande som rätt till staden  

En annan viktig aspekt att belysa är representativitet då det enligt Mitchell berör invånarnas 

rätt till att delta i utformandet av det offentliga rummet, således att alla känner att deras röst 

blir hörd inom den politiska sfären.
97

 Resultatet visar att kommunrepresentanterna har skilda 

åsikter om förtroendevaldas representation av invånarna, en av dem menar att förtroendevalda 

utgör en relativt bra representation medan en annan uttrycker att representativiteten inte är 

tillräcklig gällande Östra Halmstad. En svag representativitet i Östra Halmstad kan vara ett 

problem och innebära att fel grupp invånare fattar beslut som inte rör dem. Om fallet är sådant 

att representativiteten i Östra Halmstad är lägre är frågan varför Halmstads kommun, särskilt 

politikerna, anser att kommunen bör arbeta med invånardeltagande. Är det för att ge invånar-

na rätt till staden eller för att öka sin egen legitimitet? Rätt till staden innebär enligt Mitchell 

att samtliga invånare har möjligheten att använda och skapa det offentliga rummet utifrån sina 

önskemål, vilket är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv då alla ges lika rättigheter och be-

handlas likadant.
98

 Resultatet är dock inte tillräckligt för att svara på den nämnda frågan, men 

Royos, Yetanos och Aceretes forskning visar att lokala fullmäktige i Spanien och Tyskland 

främst arbetar med invånardeltagande för att öka den egna legitimiteten.
99

 Eftersom deras 

studie visar på ett sådant resultat är det även möjligt att Halmstads kommun arbetar med invå-

nardeltagande för att öka sin egen legitimitet. 

 

Mitchell menar att representativitet är kopplat till den politiska diskursen, då det offentliga 

rummet utformas utifrån en viss grupps önskemål vilket är problematiskt. För att undvika en 

sådan problematik är det viktigt att samtliga invånare i staden blir representerade.
100

 Således 

är rätten till staden starkt förknippad med politikernas syn på invånardeltagandet då såväl re-

presentativiteten som kommunens arbete präglas av den. Genom att politikerna involverar 

invånarna ges de möjligheten att vara med och påverka staden, vilket är en invånares rättighet 

och en politikers skyldighet. Det framgår att kommunrepresentanterna anser att politikerna 

ansvarar för hur invånarnas synpunkter och förslag ska användas, därmed är det de som avgör 

hur stor rätt till staden invånarna tilldelas och vilket inflytande invånarna ges. Det går att tolka 

politikerna som någon form av little Arnolds som i detta fall beslutar hur invånardeltagandet 
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ska se ut och vilka invånare som ges rätt till staden, genom att de avgör vilka beslut som im-

plementeras. Mitchell menar att little Arnolds styr och begränsar vilka grupper som har till-

gång till det offentliga rummet, utifrån deras föreställning om ordning och reda.
101

 Vidare 

framgår det att kommunrepresentanterna har olika syn på hur stor andel av invånarnas syn-

punkter och förslag som genomförs, då hälften av dem anser att inte tillräckligt mycket för-

verkligas. Detta kan tolkas som att de anser att invånarna i Östra Halmstad inte ges tillräckligt 

stor rätt till staden. Med andra ord är det möjligt representativiteten och rätten till staden är 

lägre i Östra Halmstad än i andra områden, vilket kan vara problematiskt då det kan leda till 

ett ojämlikt invånardeltagande i Halmstad. Resultatet visar också att invånarinformanterna 

anser att kommunen bör implementera deras synpunkter och förslag. En stor del av informan-

terna anser dessutom att invånarna bör involveras i ett tidigt skede, om detta görs kan invå-

narnas rätt till staden öka.   

 

Samtidigt visar resultatet att Halmstads kommun inte har en gemensam definition av invånar-

deltagande, trots dess arbete. Det gemensamma för kommunrepresentanternas definitioner är 

att samtliga berör invånarnas delaktighet och inflytande gällande förändringar i staden. Det 

kan tolkas som att kommunen definierar invånardeltagande som invånarnas rätt att vara med 

och utforma staden, vilket är nödvändigt enligt Mitchell
102

. Castells forskning visar att invå-

narnas rättigheter är en väsentlig del av invånardeltagandet
103

, vilket även informanterna i vår 

studie belyser. Resultat visar nämligen att Halmstads kommun har en jämlik föreställning 

gällande invånarnas rättigheter, men avsaknaden av en gemensam definition försvårar känne-

domen om detta. Majoriteten av invånarinformanterna känner inte till kommunens arbete med 

invånardeltagandet, trots att de har en önskan om en ökad kännedom kring det. De flesta för-

knippar ändå begreppet med en möjlig delaktighet i staden. Samtidigt associerar en invånarin-

formant begreppet med uppror och som något som invånarna själva måste kämpa för. Även 

Mitchell berör social kamp som en nödvändighet om samtliga invånare inte ges rätten till sta-

den, då han menar att de måste ta tillbaka staden och sina rättigheter.
104

 Således bör samtliga 

invånare i Halmstads kommun ges rätten till staden eftersom de bor i den samt eftersom det 

förebygger sociala konflikter i det offentliga rummet.  

 

Sammanfattningsvis kan invånardeltagande fungera som ett verktyg för att ge invånarna rätt 

till staden, då de kan påverka beslutsprocesser och stadens utformning. För att samtliga invå-
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nare ska ges samma rättigheter är det nödvändigt att alla blir representerade och att politikerna 

ser till att invånarna behandlas likvärdigt oberoende av vilket område de bor i. 

 

6.4 Ett socialt hållbart invånardeltagande  

För att sammanfattningsvis återknyta till studiens frågeställning, som rör Halmstads kommuns 

arbete med och invånarnas inställning till invånardeltagande, så visar resultatet att kommu-

nens arbete inte är likvärdigt. Detta kan bero på en avsaknad av en övergripande strategi och 

vision. Vidare framgår det att invånarna mestadels är positivt inställda till invånardeltagandet, 

men att de på grund av brist på information och möjligheter inte har särskilt stor kännedom 

om kommunens arbete. Således visar vår studie att Halmstads kommuns arbete med invånar-

deltagande inte är fullkomligt socialt hållbart. Murphy menar att invånare bör ges likvärdiga 

rättigheter och att resurser bör fördelas jämlikt
105

, dock visar den här studien att samtliga in-

vånare inte ges likvärdiga möjligheter att vara delaktiga i beslutsprocesser som rör stadsplane-

ringen i Östra Halmstad. Bland annat fördelas inte den kommunala informationen jämnt utan 

den når genom de använda informationsvägarna bara vissa grupper. Denna ojämna resursför-

delning kan leda till att några av dem har större medvetenhet om förändringarna och inverkan 

på staden, därmed gynnas en del grupper mer och andra mindre. Detta innebär således att vis-

sa grupper har större delaktighet än andra och att det försvårar andra gruppers inkludering i 

staden, vilket kan påverka den sociala sammanhållningen negativt och öka segregationen i 

Halmstad. Murphy menar att det är viktigt att inkludera så många samhällsgrupper som möj-

ligt i beslutsprocesser då det kan leda till social sammanhållning, vilket nästintill likställs med 

social hållbarhet.
106

 Som det framgår i bakgrunden arbetar Halmstads kommun med invånar-

deltagande för att det ökar representativiteten, invånarnas förståelse för planprocesser samt 

vidgar beslutsunderlagen, vilket dock inte helt stämmer överens med den här studiens slutsat-

ser. Därför är det viktigt att Halmstads kommun ser över sitt arbete med invånardeltagandet 

och gör det mer socialt hållbart för samtliga invånare, vilket kan göras genom ett deliberativt 

samtal med invånarna, sakkunniga och inom kommunen. På så vis kan kommunen genom 

invånardeltagandet ge invånarna rätt till staden. 
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7. Avslutande sammanfattning och reflektion 

Denna studie undersöker hur Halmstads kommun arbetar med invånardeltagande i Östra 

Halmstad och därför är syftet att få en ökad förståelse för hur kommunrepresentanter och in-

vånare i området upplever kommunens arbete med att involvera invånare i områdesplanering-

en. Således undersöks hur kommunen inkluderar invånarna, vilka som representeras samt ifall 

det finns ett intresse bland invånarna att delta i beslutsprocesser. Därav lyder studiens fråge-

ställning; hur arbetar Halmstads kommun med invånardeltagande i Östra Halmstad och vil-

ken inställning har invånarna till invånardeltagandet? Studien har genomförts genom en kva-

litativ metod, närmare bestämt genom semistrukturerade intervjuer med fyra kommunrepre-

sentanter och sex invånarinformanter. Vidare har studiens syfte, frågeställning och insam-

lingsverktyg präglats av fyra sociologiska teorier; Rolf Lidskogs teori om det offentliga rum-

met som mötesplats, Jan Inge Jönhills distinktionspar inklusion och exklusion, Don Mitchells 

rätt till staden samt Kevin Murphys definition av social hållbarhet. Dessa teorier har präglat 

stora delar av analysen, även tidigare forskning och bakgrundsinformation, främst SKL:s del-

aktighetstrappa, har använts vid analysen av resultatet. Därför används en hermeneutisk ansats 

vid tolkningen av resultatet. 

 

Studien visar att Halmstads kommun inte har ett allmängiltigt arbetssätt gällande invånardel-

tagandet utan att den använder sig av olika metoder beroende på projekt och målgrupp. 

Kommunen använder främst två metoder, dialoger och enkäter, då invånarna görs delaktiga i 

beslutsprocesser gällande områdesutveckling. Den förstnämnda metoden förespråkas av Lids-

kog då ett deliberativt samtal kan motverka motsättningar och leda till diskussioner, förhand-

lingar samt acceptans bland invånarna, således kan samspelet förstärka demokratin och leda 

till en positiv stadsplanering. Samtidigt kan även invånardeltagande i form av enkäter fungera 

som en demokratisk skola, då även en sådan metod möjliggör invånarnas inflytande. Vidare 

framgår det att den formella regleringen har en betydande roll för hur invånardeltagandet ser 

ut, då det påverkar vilka grupper som får vara delaktiga samt vilka resurser och metoder som 

används.  Studien visar dessutom på att Halmstads kommun enbart inkluderar vissa grupper 

genom att den använder sig utav begränsade informationsvägar som inte når alla, bland annat 

denna studies invånarinformanter. Det är enligt Jönhill särskilt viktigt att inkludera alla i det 

politiska delsystemet, vilket även framgår av invånarinformanterna då samtliga vill bli inklu-

derade i invånardeltagandet. Exkludering av invånare kan ha en negativ påverkan på den soci-

ala sammanhållningen bland Halmstadborna och deras tillhörighet till staden, det kan också 

leda till en försvagning av demokratin och att invånarna får ojämlika rättigheter. Således är 
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det viktigt att Halmstads kommun utvidgar sina informationsvägar och anpassar dem utifrån 

invånarnas behov, då det möjliggör att fler inkluderas.  Trots att Halmstads kommun har en 

önskan om att inkludera alla samhällsgrupper framgår det att vissa grupper är mer benägna att 

delta samt att vissa faktorer har en inverkan på invånarnas delaktighet. Samtidigt visar den här 

studien att samtliga invånarinformanter utifrån SKL:s delaktighetstrappa är benägna att delta i 

beslutsprocesser. I studien framgår det även att Halmstads kommun arbetar på olika sätt för 

att öka invånarnas engagemang och inkludera fler, dock inte i tillräckligt stor utsträckning. 

 

Studien visar också att det kan vara så att invånare i Östra Halmstad inte är lika representera-

de som invånare i andra delar av staden, på grund av låg politikernärvaro. Detta kan leda till 

att beslut fattas av individer som inte bor i området eller berörs av förändringarna, därav är det 

viktigt att öka representationen av invånarna i Östra Halmstad. På så vis kan även de få rätt 

till staden genom att få möjligheten att påverka området. En del av kommunrepresentanterna 

upplever dessutom att inte tillräckligt stor andel av invånarnas synpunkter och förslag imple-

menteras, vilket innebär att de inte ges tillräckligt stor rätt till staden. Enligt informanterna 

kan detta utökas om invånarna involveras i beslutsprocessens tidiga skede. Det framgår att 

Halmstads kommun arbetar med invånardeltagande och anser att ett sådant arbete är viktigt, 

men har trots detta inte en gemensam definition av begreppet, detta försvårar såväl kommu-

nens arbete som invånarnas kännedom om det. Studiens slutsats är att invånardeltagande är ett 

verktyg som kan användas för att ge invånarna rätt till staden och kan därmed förebygga soci-

ala konflikter i det offentliga rummet. Vidare konstaterar studien att Halmstads kommuns 

arbete med invånardeltagande inte är likvärdigt och socialt hållbart, därför bör kommunen se 

över sitt arbete. 

 

Avslutningsvis är invånardeltagande en viktig del av stadens utformning och invånarnas rät-

tigheter då det påverkar den sociala sammanhållningen och sociala hållbarheten, därför bör 

det genomföras mer sociologisk forskning kring detta. Eftersom kommunerna har en avgö-

rande roll gällande invånardeltagandets utformning bör forskningen kring deras arbete utveck-

las, då det kan leda till eventuella förbättringar och en ökad förståelse för hur alla invånare 

kan ges likvärdiga rättigheter. Vidare är det även relevant att undersöka hur invånardeltagan-

det i praktiken ser ut, det vill säga vilka invånarförslag som implementeras och vilka sam-

hällsgrupper som faktiskt får inverka på områdesutveckling. Vi ser fram emot att få ta del av 

vidare forskning om invånardeltagandet i Östra Halmstad. 
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Intervjuguide Kommunrepresentanter                                       Bilaga 1 

 

Presentation 
1. Kan du berätta lite kort om din yrkesroll? 
 

2. Vad sysslar er verksamhet med?  

 

Kommunens syn på invånardeltagande i Halmstad 
3. Hur definierar ni invånardeltagande?  
 

4. Anser ni att kommunen bör arbeta med invånardeltagande vid stadsplanering? Var-

för/varför inte? 
 

5. När anser ni att man bör arbeta med invånardeltagande?  
 

6. Hur anser ni att man bör arbeta med invånardeltagande?  
 

7. Vilka invånare anser ni bör delta i stadsplanering? 
 

8. Hur har kommunen resonerat kring invånardeltagande i Östra Halmstad? 

 

Kommunens arbete med invånardeltagande i Halmstad 

9. Hur har Halmstad kommun tidigare arbetat med invånardeltagande i Halmstad kopplat till 

stadsplanering? 
 

10. Vilken erfarenhet har ni av att individer/grupper för fram sina synpunkter? 
 

11. Hur har ni tidigare använt er av invånarnas förslag/synpunkter vid utveckling av staden? 
 

12. Hur stor andel av de förslagen/synpunkterna som kommer in implementeras? 
 

13. Hur arbetar ni med att engagera fler invånare att delta i stadsutveckling? 
 

14. Inom vilka områden i Halmstad har ni arbetat med invånardeltagande?  
 

15. Har ni märkt att vissa samhällsgrupper är mer benägna att delta i planprocesser än andra?  
 

16. Hur har ni tidigare arbetat med invånardeltagande i Östra Halmstad?  
 

17. Hur arbetar ni med att informera invånare i Östra Halmstad om invånardeltagande? 
 

18. Vilka planer finns det kring att involvera invånarna i utvecklandet av Östra Halmstad? 
 

19. Ser ert arbete med invånardeltagande i Östra Halmstad annorlunda ut i jämförelse med 

andra områden? 
 

20. Vilka invånare brukar delta i områdesplanering i Östra Halmstad?  
 

21. Vilka har ni tidigare involverat i delaktighetsarbetet, de som bor i området eller de som 

kan tänkas flytta till området? 

 

Avslutning 
22. Har du något mer att tillägga när det gäller invånardeltagande i relation till stadsplanering? 

 

 

 



 
 

Intervjuguide Invånarinformanterna    Bilaga 2 

 
 

Presentation 
1. Kan du berätta lite kort om dig själv?  

 

Informantens synpunkter gällande invånardeltagande  
2. Vad tänker du på när du hör ordet invånardeltagande?  
 

3. Anser du att kommunen bör arbeta med invånardeltagande vid stadsplanering?  
 

4. När anser du att invånare bör involveras i beslutsprocesser?  
 

5. På vilket sätt tycker du att invånare kan inkluderas i stadsplanering?  
 

6. Vilka invånare anser du bör delta i stadsplanering?  
 

7. Anser du att invånare bör känna till hur kommunens arbete gällande invånares deltagande i 

stadsplanering ser ut? 
 

8. Hur anser du att kommunen kan engagera fler invånare att delta i beslutsprocesser gällande 

Östra Halmstad? 
 

9. Hur stor andel av invånarnas förslag/synpunkter anser du bör förverkligas? 

 

Informantens erfarenheter och inställning till invånardeltagande 
10. Har du någon erfarenhet av att delta i beslutsprocesser som gäller stadsplanering? 
 

11. Känner du till hur Halmstads kommun arbetar med att involvera invånare i utvecklingen 

av Östra Halmstad? 
 

12. Hur ser du på att få information om förändringar i Östra Halmstad?  
 

13. Hur ser du på att få dela med dig om dina förslag och synpunkter gällande Östra Halm-

stad? 
 

14. Hur ser du på att vid flera olika tillfällen tillsammans med andra invånare diskutera hur 

Östra Halmstad bör utvecklas? 
 

15. Hur ser du på att delta i en arbetsgrupp tillsammans med kommunanställda där ni planerar 

hur Östra Halmstad i framtiden ska se ut? 
 

16. Hur ser du på att få vara med och ta politiska beslut gällande Östra Halmstad? 

 

Avslutning 
17. Har du något mer att tillägga? 
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