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Abstract  
 

 

För andra gången startar nu det kommunala bostadsbolaget i Halmstad (HFAB) upp ett lokalt 

utvecklingsarbete för att förbättra ett bostadsområde. Med de boendes deltagande vill man 

skapa tankar kring hur man kan göra stadsdelen Vallås till en mer attraktiv stadsdel.  

 Syftet med den här uppsatsen är att, ur ett deltagardemokratiskt perspektiv, undersöka hur 

bred samverkan kring stadsdelsförnyelse fungerar. För att kunna göra detta avser jag att 

genomföra en kvalitativ processutvärdering. Jag kommer att använda mig av Nils Herttings 

teorier om deltagardemokratier och analysmodell gällande förhoppningar och risker i den 

samverkansintensiva politiken.  

 Min uppsats visar att projekt har en deltagardemokratisk grund och att man lyckats få med 

gräsrötter och ökat den demokratiska kompetensen. Samtligt finns det vissa tendenser på att 

man främst attraherar redan engagerade medborgare. Vidare visar jag att samverkan fungerar 

väl, det finns mycket delaktighet och engagemang i utvecklingsarbetet och tillit bland 

deltagarna. Men det finns olika förväntningar bland deltagarna och att man inte har lyckats 

skapa en enhetlig bild av vad som är syftet med projektet.  

 

Nyckelord: deltagardemokrati, samverkan, nätverk, lokalt utvecklingsarbete, 

stadsdelsförnyelse, processutvärdering,  
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1. INLEDNING  
 

Det inledande kapitlet består först utav en problembakgrund. Ur denna formas 

problemformulering, med syfte och efterföljande frågeställningar, samt avgränsningar. Jag 

kommer därefter att redogöra för tidigare forskning kring det valda ämnet. Kapitlet avslutas 

med en disposition. 

 

 

1.1 Problemområde 

Allt sedan 1990-talet har debatter om boendesegregationens orsaker och konsekvenser ställt 

bostadsområdet och stadsdelen i den välfärdspolitiska debattens centrum. Bakgrunden har varit 

en växande oro för att låginkomsttagare, arbetslösa och människor som på andra sätt riskerar 

att hamna utanför den sociala välfärdens nätverk, i allt högre utsträckning kommer att bo i 

samma bostadsområden. Den negativa utvecklingen av arbetslöshet, segregation och 

kriminalitet har ökat mest i vissa bostadsområden i storstäderna, som har kommit att bli föremål 

för en rad insatser, där det mest kända exemplet nog är Storstadssatsningen.1 

 Från statens sida hävdade man att de boendes aktiva medverkan har en avgörande roll för 

hur väl ett områdesbaserat utvecklingsarbete fungerar. Insatserna skulle därför anpassas till de 

boendes behov, förutsättningar och viljeyttringar, och ske i dialog med invånarna, 

föreningslivet och det lokala näringslivet. Storstadssatsningen hade bland annat ett demokrati- 

och delaktighetsmål, och i detta fanns underifrånperspektivet med som ett perspektiv som 

syftar till att ”öka mobiliseringen av de boende i utvecklingsprocesserna”.2 Ortsbundna 

föreningar och organisationer samt lokala grupperingar och enskilda boende skulle delta i 

utvecklingsprocessen genom att beskriva och analysera läget i bostadsområdena och på denna 

grundval föreslå lämpliga insatser.3  

 För att motverka segregation på ett långsiktigt sätt i samverkan mellan stat och kommun, 

utvecklades vid storstadsarbetets början ett instrument: det lokala utvecklingsavtalet.4 I 

utredningen En känsla av delaktighet (2005) pekar sociologerna Nina Edström och Emil Plisch 

                                                 
1 Hertting 2003:17f 
2 Proposition 1997/98:165 
3 ibid 
4 SOU 2007:104 
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på det faktum att kommunernas arbete med demokratiutveckling och boendedelaktighet till 

stor del har byggt på den extra finansiering som de lokala utvecklingsavtalen inneburit.  

Storstadssatsningen är nu avslutad, vilket innebär att finansieringen försvinner. Det är därför 

av stor betydelse för den framtida utvecklingen av demokratiprocesser hur stat och kommun 

väljer att gå vidare med storstadsarbetet.5  

 I Halmstad är detta aktuellt trots att man inte har varit med i Storstadssatsningen. Här 

arbetar det kommunala bostadsbolaget Halmstads Fastighets AB (HFAB) med lokalt 

utvecklingsarbete, och jag kommer i den här uppsatsen att utvärdera ett utvecklingsprojekt som 

man har för att göra stadsdelen Vallås till en mer attraktiv stadsdel. Utvecklingsarbetet på 

Vallås är inte lika omfattande som de olika projekten inom ramen för de lokala 

utvecklingsavtalen varit. Syftet är, enligt HFAB, att identifiera utvecklingsområden som kan 

göra Vallås till en ännu attraktivare stadsdel att bo i. Utgångspunkten är att deltagarnas egna 

tankar och idéer ska forma innehållet och att dessa får möjlighet att utbyta erfarenheter och 

utveckla nya perspektiv och kunskap.6 Man arbetar nätverksbaserat genom att föreningar, 

organisationer och enskilda boende på Vallås deltar i utvecklingsprocessen. 

Storstadssatsningen har noga utvärderats. Kommuner, utvärderingsinstitutioner och 

storstadsdelegationen listar sammantaget ett hundratal publicerade utvärderingar och studier 

av storstadsarbetet. Dessa utgörs av såväl kommunala som nationella utvärderingar.7 Men 

liknande utvärderingar har inte gjorts i samma omfattning när det gäller områdesutveckling 

och stadsdelsförnyelse i mindre städer. Därför tyckte jag att det var intressant och spännande 

att utvärdera HFAB:s lokala utvecklingsarbete på Vallås.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det finns flera skäl till att intressera sig för de olika nätverksaktörerna och deras roll när det 

gäller lokal samverkan kring stadsdelsförnyelse. Det som HFAB vill uppnå med den här 

utvärderingen är att man vill få goda exempel på lokal demokratiutveckling och hur man lyckas 

involvera människor före och inte efter, det vill säga hur möjliggör man att de boende på Vallås 

känner sig delaktiga i projektet? I det nätverk som står i fokus för min studie finns inte endast 

hyresgäster representerade, utan det är en blandning mellan organisationer från det civila 

                                                 
5 Edström och Plisch 2005:41 
6 http://www.vallasaktivitetsforening.se/LinkClick.aspx?fileticket=J1DaIYkEboQ%3d&tabid=72 
7 Edström och Plisch 2005:32 
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samhället, enskilda individer (till exempel hyresgäster) och representanter från olika 

kommunala förvaltningar. Hur påverkar detta samverkansprocessen i nätverken? Syftet med 

denna uppsats blir därför att, ur ett deltagardemokratiskt perspektiv, undersöka hur bred 

samverkan kring stadsdelsförnyelse fungerar. Mitt syfte är tudelat, och ambitionen är således 

att dels kunna säga något om till vilken grad projektet har vilat på deltagardemokratiska 

grunder och dels hur väl samverkan har fungerat emellan de olika aktörerna i nätverket. Med 

bred samverkan avses i detta sammanhang att det är många olika aktörer som ingår i nätverket: 

kommunala förvaltningar, föreningsliv och organisationer, samt enskilda boende på området.  

För att nå fram till uppsatsens syfte kommer jag att besvara följande frågeställningar: 

i. I vilken utsträckning har det lokala utvecklingsarbetet på Vallås, från initiativtagning till 

genomförande, innefattat deltagardemokratiska aspekter?  

ii. Hur förhåller sig nätverksdeltagarna till bred lokal samverkan och hur har 

nätverksgrupperna fungerat som samverkansform? 

Jag kommer att redogöra närmare för teorier kring deltagardemokrati i nästa kapitel, men 

kortfattat kan man säga att det gemensamma ideal som förenar deltagardemokrater är tanken 

att medborgardeltagande i politiska processer ska resultera i demokratisk skolning och en ökad 

demokratisk kompetens.8 Evert Vedung, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, 

hävdar i rapporten Konsten att utvärdera nätverk (2006) att deltagardemokratiska aspekterna 

handlar om att så många medborgare som möjligt så ofta som möjligt skall vara med och 

påverka politikens utformning och om möjligt direkt och aktivt medverka i slutligt kollektivt 

beslutsfattande. Det här utvecklingsarbetet innefattar endast den första aspekten, 

medborgardeltagande som påverkansförsök. Det kommer inte bli aktuellt med 

medborgardeltagande i det slutliga beslutsfattandet om stadsdelsförnyelse. Vedung menar att 

deltagardemokrati antas resultera i två positiva effekter: bättre beslut och bättre medborgare.  

 

1.3 Avgränsningar 

En utvärdering kan ha olika utgångspunkter för att bedöma en verksamhet, och ofta görs den 

genom en blandning av utvärderingsmodeller. Utvärdering kan ses som en bedömning i 

efterhand för att konstatera huruvida en förändring varit framgångsrikt eller inte. I de flesta fall 

                                                 
8 Esaiasson och Westholm 2006:10 
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betyder det huruvida förväntade effekter uppnåtts eller inte. Detta projekt är mitt uppe i vad jag 

skulle vilja kalla för en genomförandefas. Jag kommer således ha begränsade möjligheter att i 

den här utvärderingen kunna säga något om projektets mål och resultat. Jag kommer inte heller 

kunna säga något om det ovan nämnda utvärderingskriteriet som Vedung kallar för ”bättre 

beslut”, utan jag kommer att fokusera på kriteriet ”bättre medborgare”. 

 Tyngdpunkten för utvärderingen kommer att ligga på själva samverkansprocessen, och jag 

kommer att koncentrera mig på frågor som rör detta. De grupper som nu arbetar kommer att 

komma fram till ett program för stadsdelsförnyelse på Vallås. Programmet är inte tänkt att 

genomföras på en gång, utan har kanske en implementeringstid på tio år. Målet för gruppernas 

arbete är att komma fram till en programhandling som kan ställas ut på Vallås bibliotek för att 

medborgarna där ska kunna tycka till och komma med åsikter innan ett beslut fattas.9  

1.4 Tidigare forskning 

Både deltagardemokrati och samverkan är breda ämnen. Det är därför svårt att på ett rättvist 

sätt återge den mångfald som präglar forskningen inom respektive område. Jag kommer här att 

ge en bild över den forskning som kombinerar dessa två områden, och då främst utvärderingen 

av Storstadssatsningen.   

 2002 gav Integrationsverket10 ut rapporten Förort i fokus – interventioner för miljoner, 

som är en sammanställning och analys över nordisk forskning rörande de statliga insatser som 

gjorts i så kallade ”utsatta” bostadsområden. Rapportens författare Helene Lahti Edmark 

beskriver att de allt mer uppmärksammade förhållandena, segregation och marginalisering, i 

främst storstädernas förorter under 1990-talet ledde till en uttalad politik särskilt riktad mot 

storstadsregionerna. I Sverige initierades under 90-talet en rad stora nationella program med 

satsningar för att lösa de uttalade problemen med förorternas utsatta situation, kopplat till 

faktorer såsom hög andel invandrare, ökad arbetslöshet, isolering, otrygghet, och 

bidragsberoende.11 Enligt Lahti Edmark har delaktigheten hos de boende framhållits av många 

forskare som en avgörande faktor för ett framgångsrikt förändringsarbete i bostadsområdena. 

Betoningen på de boendes delaktighet menar Lahti Edmark, har förstärkts under 90-talet, då 

krav från staten gentemot kommunernas insatser i de utsatta områdena har skärpts. I de statliga 

direktiven för de lokala politikerna och tjänstemännen ska insatserna byggas från ett 

                                                 
9 Tjänsteman på HFAB 090422 
10 Statlig myndighet som lades ner 2007-07-01 
11 Lathi Edmark 2002:40ff 
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underifrånperspektiv som sätter målgruppens medverkan i fokus, något som utvecklas i den 

tidigare nämnda utredningen En känsla av delaktighet (2005). Samtidigt uppmärksammar 

Lahti Edmark att flera forskare har diskuterat huruvida det är möjligt att främja medborgarens 

aktiva deltagande genom ett uppifrån kommande påbud om ett underifrånperspektiv. Andra 

frågor som studien lyfter är ”vem engagerar sig, hur ska man betrakta den relativt lilla grupp 

av aktiva som är engagerade och hur ska man betrakta risken för att särintressen blir 

styrande?”12 Delaktighet hos de boende benämns såväl i politiska som vetenskapliga 

sammanhang som den mest avgörande enskilda faktorn för ”framgång” men begreppet är 

samtidigt mångtydigt. Jag kommer i mitt teoriavsnitt att närmare redogöra för vad som i den 

här studien avses med medborgardeltagande.  

 Man har i utvärderingen av Storstadssatsningen kunnat se att man i olika stadsdelar har 

valt att formera sig i nätverk.  Medborgarna deltar då i lösa formeringar som (potentiella eller 

faktiska) samtalspartners. I den kategorin kan också infogas grupper av invånare som inom 

åtgärder kommit att låta sina röster höras. Frågan som man i utvärderingen ställer sig är dock 

om dessa grupperingar lyfts av förvaltningarna ”i brist på annat” eller om de på allvar ses som 

viktiga aktörer. Starka informella grupper lyfts fram både i stadsdelar där man haft svårt att 

finna varaktiga forum för boende, och i stadsdelar där nätverkande varit en tydlig strategi. 

Nästan lika vanliga, och inte sällan parallella, former för lokalt arbete med delaktighet bygger 

på de grupperingar som man i utvärderingen valt att kalla ”blandgrupper”. Dessa har bildats på 

förvaltningarnas initiativ, och består ofta av olika tjänstemän, kommunala och externa, liksom 

föreningsrepresentanter, enskilda boende och ibland också politiker. I enstaka fall finns också 

näringslivet representerat. Ofta spelar bostadsföretagens tjänstemän en viktig roll. Som 

nämndes tidigare var processledarna oftast ansvariga för att få igång dialogen med invånarna i 

stadsdelarna. I intervjuer med boende som setts som nyckelpersoner, nämns alltid 

processledarna som en av de viktigaste kontaktpersonerna i stadsdelen, medan man sällan 

nämner någon politiker. Man menar att olika former för boendes delaktighet och inflytande har 

prövats med varierande framgång, men konsensus råder om slutsatsen att det enbart var ett fåtal 

och samma personer som deltog i dessa arrangemang. Dessutom, arrangemangen till trots, har 

insatserna för det mesta varit produkter som tjänstemän skapat och drivit.13  

                                                 
12 Lathi Edmark 2002:73ff 
13 ibid 
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Nils Hertting, statsvetare vid institutet för bostads och urbanforskning i Gävle, forskade i sin 

avhandling Samverkan på spel (2003) om nätverksstyrning och svensk stadsdelsförnyelse. 

Denna menar Hertting präglas av en temporär organisering och ett nätverk av samarbetande 

aktörer.14 En vidareutveckling av denna forskning är rapporten ”Hyresgäster i nätverk – makt 

och demokrati i stadsdelsförnyelse” (2006). Här visar Hertting att de lokala 

hyresgästföreningarna har potential att vara centrala aktörer i samverkansprocesser kring 

stadsdelsförnyelse. Skälet för detta tycks enligt Hertting vara den legitimitet och den 

lokalkunskap som föreningarna och dess föreningsdemokrati ger. Han menar att lokala 

samverkansnätverk kring avgränsade samhällsproblem ses som nödvändiga instrument för att 

säkerställa legitim och effektiv offentlig politik. Fler aktörer i samverkan innebär inte bara mer 

resurser och bättre koordinering, utan dessutom att fler intressen och aktörer får möjlighet att 

delta i utvecklingen.15  

 Herring och Vedung arbetar tillsammans på ett nytt forskningsprojekt: Storstadspolitikens 

utvärderingar, om sambanden mellan politisk styrningsform och utvärderingens politik. I den 

första av projektets slutrapporter (2007) formulerar de tre övergripande styrideologier, som 

enligt deras uppfattning har dominerat den offentliga sektorns reformarbete de senaste 

decennierna. En av dessa är styrning via nätverk. Inom denna alternativform är samordning 

och dialog mellan olika intressen, även professionella aktörer, nyckelord.16 Den är också denna 

variant som ligger närmast den nätverksprocess som jag kommer att studera inom ramen för 

den här uppsatsen.  

1.5 Disposition 

Denna uppsats är indelad i sex kapitel. Innevarande kapitel 1 ger en bakgrund till studien och 

studiens syfte presenteras. Kapitlet avslutas med en genomgång av tidigare forskning inom 

området. I kapitel 2 kommer jag att beskriva Vallås som stadsdel och ge en bakgrund hur det 

lokala utvecklingsarbetet hittills har sett ut.  Kapitel 3 är ett metodkapitel som beskriver 

studiens uppläggning och genomförande. Jag kommer också att redogöra för mina 

metodologiska val, det vill säga mina val av teori, metod och material.  I kapitel 4 kommer jag 

att redovisa och empiriskt analysera de resultat som samtalsintervjuer och dokumentstudier har 

lett fram till. Det sker med utgångspunkt i studiens teorier om deltagardemokrati, och de 

                                                 
14 Hertting 2003:89 
15 Hertting 2006:21f 
16 http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc36639_1.pdf 
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grundläggande kriterierna för implementering som utvärderingen tar fasta på. I kapitel 5 

kommer jag att utifrån den empiriska analysen besvara undersökningens frågeställningar. 

Sedan avslutar jag med några råd som kan vara lämpliga för HFAB att ha i åtanke i framtida 

samverkansprojekt.  
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2. BAKGRUND – LOKALT UTVECKLINGSARBETE PÅ VALLÅS 

Det här kapitlet är ett bakgrundskapitel där jag först kommer att ge en övergripande 

beskrivning av stadsdelen Vallås och det lokala utvecklingsarbete som HFAB har bedrivit där 

tidigare, för att sedan avsluta med en kartläggning av det pågående utvecklingsarbetet och de 

nätverk som nu samverkar.  

 

 

2.1 Beskrivning av stadsdelen Vallås 

Stadsdelen Vallås är belägen öster om Halmstads centrum och i området bor det nästan 6 000 

personer. I bakgrundkapitlet till HFAB:s projektbeskrivning för det lokala utvecklingsarbetet 

2001 står det att Vallås är ett område med jämförelsevis ung befolkning. Av de boende på G:a 

Vallås var då knappt 40 procent under 24 år. Motsvarande siffra för Halmstad kommun som 

helhet låg på omkring 30 procent. Knappt hälften av de boende på Vallås hade 

invandrarbakgrund. Den siffran låg bara några procentenheter över den totala andelen för 

HFAB:s bostadsområden, men var hög i jämförelse med Halmstad kommun som helhet, där 

motsvarande siffra var 20 procent.  Den privatekonomiska situationen var för många i hög grad 

utsatt. Bland gifta och sammanboende fanns det endast ett område som hade lägre disponibel 

inkomst än på G:a Vallås. Ensamstående på Vallås hade den absolut lägsta disponibla 

inkomsten i hela kommunen. G:a Vallås låg högst (9,5 och 15,7 procent) när det gällde andelen 

försörjningsstöd av den disponibla inkomsten, både för ensamstående och 

gifta/sammanboende. Det var högt både jämfört med siffrorna för HFAB:s samtliga områden 

(5,4 och 8,2 procent) och med siffrorna för hela Halmstad kommun (1,6 och 1,1 procent). När 

det gällde utbildning var situationen på Vallås i stort sett densamma som för HFAB:s övriga 

områden. Bland deras hyresgäster var det färre med eftergymnasial utbildning än i kommunen 

som helhet. Det var också en större andel med endast förgymnasial utbildning. När det gällde 

förvärvsfrekvens var nästan 20 procent av de boende i åldern 18-64 år på G:a Vallås 

arbetssökande eller i arbetsmarknadsåtgärd. Siffran var då den högsta i kommunen. 

Motsvarande siffra för HFAB:s totala fastighetsbestånd var 14,2 procent och för Halmstad 

kommun som helhet 7,8 procent.17  Enligt teorier kring segregation är ett delområde etniskt 

segregerat om det har en högre andel invånare med utländsk bakgrund än innerstadens 

                                                 
17 HFAB 2001a:1f 
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genomsnitt. Oskar Swärd, doktorand i statsvetenskap vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, 

visade i sin uppsats ”Det urbana rummets uppdelning” (2005) att Vallås Väster redan är ett 

delområde i Halmstad som är etniskt segregerat och att Vallås Öster är ett delområde som löper 

risk att bli etniskt segregerande.18 

 

Tabell 2.1 Kommunfakta – stadsdelen Vallås 
 Vallås Väster Vallås Öster Totalt 

Befolkningsmängd 3808 2135 5943 

Utrikes födda  1002 266 1268 

Förgymnasial utbildning  19,7 10,8  

Gymnasial utbildning 51,1 59,4  

Eftergymnasial utbildning  29,2 29,7  

Förvärvsfrekvens  Jmf kommunindex 68,0 83 83,1 102  

Ohälsotal (per person 2006) 58,4 35,1  

Hustyp: småhus Andel i procent 398 21,4 656 97  

Hustyp: flerbostad Andel i procent 1462 78.6 24 3  

 

Källa: Halmstad kommun 

Kommentar: I kommunens statistik från 2007 delar man upp Vallås i två delar, öster och väster. 

 

2.2 Bakgrundsbeskrivning av HFAB:s lokala utvecklingsarbete på Vallås 

Projektet för lokalt utvecklingsarbete på Vallås startade ursprungligen 2001 och finns beskrivet 

i rapporten ”Avstamp – Framtidens Vallås”. Andelen nöjda hyresgäster på Vallås var enligt 

HFAB:s kundenkät för 2000 drygt 65 procent. Resultatet hade därmed höjts med några 

procentenheter mot föregående mätningar, och Vallås låg då knappt över det totala, 

genomsnittliga resultatet för hela det kommunala fastighetsbeståndet. HFAB ansåg att 

kundenkäten från 2000 innehöll många positiva trender, och man hade fler hyresgäster som var 

nöjda med viktiga frågor så som service, bemötande och boendekostnad.  Men det fanns flera 

faktorer som hade en negativ utveckling, och som låg långt under det sammanlagda resultatet 

för hela beståndet. Dessa faktorer handlade om trygghet, säkerhet och det kollektiva 

boendeinflytandet. HFAB såg att man här hade en förbättringspotential, och en del i det arbetet 

blev det lokala utvecklingsprojektet på Vallås.19 

 HFAB inledde arbetet med att genomföra en förstudie som syftade till att kartlägga vilka 

föreningar och andra aktiviteter som fanns i området. Utifrån detta byggde man upp ett stort 

nätverk bestående av föreningsliv, organisationer, skola, affärsidkare, polis, nattvandrare och 

boende på Vallås. Gemensamt för nätverket är ”en strävan att överbrygga klyftor mellan 

                                                 
18 Swärd 2005:31f 
19 HFAB 2001a:1 
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sektorer, människor, generationer, och verksamheter” och att ”med en helhetssyn som 

utgångspunkt samla alla dessa aktörer för att tillsammans ge Vallås en positiv utveckling”.20 

Förstudien resulterade också i tre huvudområden: (i) förbättrad trygghet, (ii) en mötesplats i 

Vallås centrum och (iii) fler bra ungdomsaktiviteter. 

 HFAB ansvarade för att bjuda in deltagare till konferensen, och samtliga cirka åttio aktörer 

i nätverket kontaktades. Intresset för att delta var stort och platserna tog slut. Därför bildade 

man en vad man kallar för yttre cirkel, som samlade de föreningar och aktörer som inte kunde 

eller fick plats att delta under själva konferensen.21 Själva projektet inleddes med en 

Framtidskonferens lördagen den 15 september 2001. Under konferensen arbetade man efter en 

metod som kallas för ”Framtidsverkstad”. Metoden är, enligt rapporten, speciellt användbar för 

att utveckla och förverkliga idéer och ger goda förutsättningar för deltagare med olika bakgrund 

och förkunskaper att delta på lika villkor.22 

 Planeringen inför Framtidskonferensen 2001 låg under Brobyggarna23, eftersom det vad 

den kommunala organisation som hade god överblick på alla barn och ungdomar i området. 

Arbetsmetoden var att skapa nätverk, men också att använda dessa nätverk på rätt sätt, då målet 

med projektet var att ingen skulle ”slinka igenom”.24 Brobyggarna var basen för det hela. 

Tjänstemannen på Brobyggarna arbetade med att förbereda Framtidskonferensen och mycket 

av jobbet menar han gick ut på att få dit rätt folk, det vill säga eldsjälarna. Efter 

Framtidskonferensen handlade hans arbete mycket om att se till att grupperna höll igång och 

att de var stimulerade. Han menar att ett lokalt utvecklingsarbete är oerhört beroende av 

nyckelpersoner och av eldsjälar. Av olika anledningar försvann två av dessa personer från 

utvecklingsarbetet, dels en nyckelperson på HFAB och dels kvarterspolisen, och då menar han 

försvann mycket av verksamheten.25 

 En del av utvecklingsarbetet handlade om att få igång en mötesplats i centrum. Detta 

gjorde man i form av ett café i Vallås centrum. Av olika anledningar fungerade det inte. Man 

flyttade sedan till andra lokaler, som idag används av Vallås aktivitetsförening. Detta har 

bidragit positivt till föreningsutvecklingen i området, till exempel har Nattvandrarna lokalen 

                                                 
20 HFAB 2001b:4  
21 ibid 
22 ibid:5 
23Polisen, barn- och ungdomsförvaltningen, HFAB och socialförvaltningen bildade tillsammans 

Brobyggargruppen. Denna övergick sedan till att bli Trygga Halmstad. 
24 F.d. tjänsteman på Trygga Halmstad 090502 
25 ibid 
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som utgångspunkt.26 Det enda som kvarstår från samverkansarbetet och nätverken är Vallås 

aktivitetsförening. Medlemmar i denna förening är olika organisationer.27 Aktivitetsföreningen 

har en styrelse på 10-12 personer och det är för närvarande HFAB som innehar 

ordförandeposten. Tidigare har man haft två vakanta platser för ungdomar från Fritidsgården. 

Man vill gärna ha med ungdomsrepresentanter, men de har varit svårrekryterade.28 Slutsatsen 

som man drar från HFAB kring det lokala samverkansarbetet är att det var en ”ambitiös början 

men inget riktigt resultat”.29  

 

2.3 Kartläggning av pågående utvecklingsarbete 

Från HFAB:s håll beklagar man den negativa utveckling som arbetet på Vallås fick. Under 

tiden händer en del saker som resulterar i att man under 2007 återigen börjar planera för ett 

utvecklingsarbete. En av anledningarna till att man från HFAB har initierat en utvärdering av 

den här processen är att man vill försöka säkerställa att man denna gång når fram till ett resultat.  

 

2.3.1 Initiering till samverkan  

HFAB uppger att man dels utgått ifrån OPUS när det gällde beslutet angående Vallås. OPUS 

(Omvärldsanalys och gemensamma planeringsförutsättningar för verksamhetsplanering) är 

kommunens underlag. En av de största riskerna som Halmstad kommun ser för framtiden är 

risk för ökad segregation i boendet. Då de ekonomiska klyftorna ökar i samhället, bidrar detta 

till att skapa segregation i bland annat boendet. Trenden är således allmängiltig, men 

perspektivet begränsas här till den etniska (kulturella) segregationen i Halmstad med avseende 

på invandring och den geografiska uppdelningen av staden. Man menar från kommunens sida 

att trenden i sig sannolikt inte påverkar Halmstads attraktivitet i särskilt stor utsträckning. 

Boendesegregation leder dock ofta till negativa effekter av social karaktär såsom gängbildning, 

ökad brottslighet och främlingsfientlighet. Om denna typ av sekundära effekter får stor 

omfattning kan dock Halmstad få en negativ stämpel.30 Detta är en av anledningarna till att 

man från HFAB:s sida valt att satsa på just Vallås. Från HFAB:s sida uppger man att man länge 

                                                 
26 Representant från Hyresgästföreningen 090519 
27 Medlemsorganisationer i Vallås Aktivitetsförening är: ABF, Föreningen Fotnot, Halmstads Fastighets AB, 

Halmstads Kvartersteater, Hemvårdsförvaltningens fritidsverksamhet, Hyresgästföreningen Gamla Vallås, 

Johanneskyrkan, Junis IOGT/NTO, PRO Snöstorp Vallås, Riksbyggen, S-föreningen Vallås, Unga Örnar, Vallås 

Bibliotek, Vallås Nattvandrare och Vallåskyrkan.  
28 Representant från Hyresgästföreningen 090519 
29 Tjänsteman på HFAB 090422 
30 http://www.halmstad.se/prod/halmstad/dalis2halmstad.nsf/vyFilArkiv/Opus2009.pdf/$file/Opus2009.pdf 
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har haft fokus på stadsdelen Andersberg, men nu har andra kommunala aktörer tagit över där, 

vilket har medfört att HFAB fått möjlighet att flytta fokus. Som representant för de boende 

tycker Hyresgästföreningen att det bra att HFAB gör denna satsning, och menar att HFAB har 

satsat oerhört mycket på bostadsområdet Andersberg, och att ”det är Vallås tur nu”.31  

 Men varför blev det just Vallås? Då ansvarig tjänsteman för arbetet på HFAB menar att 

det dels berodde på storleken på området då det är HFAB:s nästa största område, och att dels 

var det en känsla av att, som han uttrycker det: ”Vallås står och väger”. HFAB trodde att man 

med ett förebyggande arbete kunde skapa ”det lilla extra”, då man menar området har hög 

potential. Men om inget görs kan det istället skapas en negativ utveckling.32 Mitt emellan de 

två konferenserna 2001 och 2008 hade man på HFAB internt något man kallar för 

tvärkonferens. Under denna framkom det att man inte hade någon samstämmig bild av området. 

Detta var en av anledningarna till att man initierade det andra Framtidskonventet. Under tiden 

publiceras det också en uppsats i socialt utvecklingsarbete, som visar på att det är få ungdomar 

som besöker fritidsgården. Detta blir en ”puff att dra igång arbetet”.33 

 

2.3.2 Organisering och genomförande av utvecklingsarbetet 

Också den här gången tar utvecklingsarbetet sin utgångspunkt i en Framtidskonferens. Denna 

anordnas den 25 oktober 2008 och omkring 48 deltagare bjuds in. Av dessa var fyra stycken 

hyresgäster från HFAB. Man rekryterade också ungdomar via fritidsgården på Vallås, 

Vallåsgården. Totalt var det 24 stycken personer som deltog på Framtidskonferensen. 

Hyresgästerna deltog, men ingen av ungdomarna.  

Efter konferensen hade HFAB ett internt uppföljningsmöte, den 17 november 2008, där 

man utvärderade konferensen och bestämde hur man skulle gå vidare med arbetet. Konferensen 

hade resulterat i fyra områden som man kunde arbeta vidare med. Ett av områdena, 

information, avklarade man under konferensen genom att man beslutade att skapa en hemsida 

för aktivitetsföreningen. För de andra tre områdena tillsatte HFAB återigen nätverk som fick 

till uppgift att arbeta vidare med frågorna. Alla deltagare från Framtidskonferensen bjöds in till 

att delta i nätverken. Alla som då ville vara engagerade deltog i nätverksgrupperna. Sedan dess 

                                                 
31 Representant från Hyresgästföreningen 090519 
32 Tjänsteman på HFAB 090422 
33 ibid 
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har några fallit ifrån och några nya har tillkommit. De nya som har tillkommit är ungdomar 

från skolan och från Vallåsgården.34 

 Målet är att dessa nätverk ska komma fram till ett helhetsprogram för stadsdelförnyelse 

för Vallås. När detta är klart vill HFAB ha en utställning på Vallås biblioteket så att alla boende 

på Vallås kan tycka till om förslaget.35 Någon exakt tidsplan för detta är inte fastlagd, men man 

räknar med att ha ett helhetsprogram klart under hösten 2009. Däremot ser man inte att 

programmet ska implementeras direkt, utan kan ha en genomförandetid på upp till tio år. När 

programmet är klart ska det förankras politiskt, då det är kommunfullmäktige som fattar beslut 

om investeringar och stadsdelsförnyelse, och tekniska kontoret som verkställer eventuellt 

beslut om det samma.36 Den finns alltså inte i dagsläget pengar avsatta till att genomföra den 

stadsdelsförnyelse som man planerar för i nätverken. HFAB har en mindre summa pengar 

avsatt till Vallås, för vad man kallar extra stimulering. Ett exempel på extra stimulering är att 

man har stöttat Vallåsgården med ett antal datorer.37 De målgrupper som projektet riktar sig till 

är i första hand boenden i området. HFAB:s mål är att hela Vallås ska vara delaktigt, och man 

vill ”sudda ut gränser mellan villor, bostadsrätter och hyresrätter”.38  

 Nätverken består av tjänstemän från olika kommunala förvaltningar/bolag, representanter 

från olika frivilligorganisationer, samt enskilda boende i området. De kommunala 

förvaltningar/bolag som finns representerade är: HFAB, Trygga Halmstad och 

kulturförvaltningen genom Vallås bibliotek. Tjänstemannen på Trygga Halmstad påtalar i 

intervjun att det ingår i hans tjänst att arbeta med vuxenengagemang och det är därför som han 

är delaktig i utvecklingsarbetet på Vallås.39 De frivilligorganisationer som finns representerade 

är: Vallås aktivitetsförening, de två lokala hyresgästföreningarna på Vallås, nattvandrarna och 

lokala styrelsen på Vallåsskolan. Nätverken är organiserade på följande sätt: 

1) Mötesplatser och ett levande centrum40, sammankallande är Ulf Waldebrand, Trygga 

Halmstad och sekreterare är Leif Petersson, HFAB. 

2) Ungdomarnas Vallås41, sammankallande och sekreterare har varit Monica Nyqvist 

Ling, HFAB. Dessa två grupper är, i alla fall tillfälligt, sammanslagna därför att man 

                                                 
34 Tjänsteman på HFAB 090810 
35 Tjänsteman på HFAB 090422 
36 ibid 
37 http://www.vallasaktivitetsforening.se/LinkClick.aspx?fileticket=d%2fLtM7hTLV4%3d&tabid=72 
38 Tjänsteman på HFAB 090422 
39 Tjänsteman på Trygga Halmstad  
40 Framöver kommer jag att referera till detta nätverk som Centrumnätverket.  
41 Framöver kommer jag att referera till detta nätverk som Ungdomsnätverket 
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upptäckt att de pratar om samma saker, och då vill man inte riskera konflikter som 

skulle kunna uppstå ifall grupperna skulle arbeta åt helt skilda håll. Sammankallande i 

det gemensamma Centrum-/Ungdomsnätverket är Ulf Waldebrand och sekreterare är 

Monica Nyqvist Ling.  

3) Trafiksituationen på Vallås42, sammankallande är Jonny Karlsson, lokala styrelsen på 

Vallåsskolan och sekreterare är Björn Lundberg, HFAB.  

 

De tre nätverksgrupperna började sitt arbete i februari 2009, och våren har man haft sex 

protokollförda nätverksmöten och två studiebesök. Nätverksgrupperna har haft ett protokollfört 

möte var. Centrumnätverket träffades den 17 mars. Exakt vilka som deltog framgår inte av 

protokollet.43 Ungdomsnätverket träffades den 18 mars. Detta möte hade sju deltagare: fyra 

ungdomar, en representant från Vallåsgården, en representant från Vallåsskolans lokala 

styrelse och en representant från HFAB.44 Man upptäckte ganska snart att Centrumnätverket 

och Ungdomsnätverket hade många beröringspunkter och man beslutade att, i alla fall 

tillfälligt, slå samman de båda nätverken. Tillsammans har man haft tre protokollförda 

nätverksmöten. På det första mötet, den 14 april, deltog fjorton personer: tre hyresgäster, fyra 

ungdomar, tre representanter från HFAB, en representant från nattvandrarna, en representant 

från Trygga Halmstad, en representant från Vallås bibliotek, samt inbjuden representant från 

Tekniska kontoret.45 På det andra mötet, den 22 april, deltog sju personer: två hyresgäster, en 

ungdom, en representant från Nattvandrarna, en representant från Vallåsgården, två 

representanter från HFAB och en representant från Trygga Halmstad.46 På det tredje mötet, den 

14 maj, deltog nio personer: två hyresgäster, två ungdomar, en representant från Vallåsgården, 

en representant från Trygga Halmstad, en representant från nattvandrarna och två 

representanter från HFAB.47 När det gäller studiebesöken har de gjorts av det sammanslagna 

Centrum-/Ungdomsnätverket. Det första studiebesöket var en inspirationsresa som gick till 

Malmö den 15 juni 2009, där man besökte olika fritidsanläggningar. Det var tolv personer som 

deltog: fyra ungdomar, två hyresgäster, två representanter från nattvandrarna, en representant 

från Trygga Halmstad och tre representanter från HFAB. Det andra studiebesöket var en 

                                                 
42 Framöver kommer jag att referera till detta nätverk som Trafiknätverket 
43 http://www.vallasaktivitetsforening.se/LinkClick.aspx?fileticket=l2IbHIySkR0%3d&tabid=72 
44 http://www.vallasaktivitetsforening.se/LinkClick.aspx?fileticket=YkHW%2bcdH7A0%3d&tabid=72 
45 http://www.vallasaktivitetsforening.se/LinkClick.aspx?fileticket=A%2b5Q2AuidX8%3d&tabid=72 
46 http://www.vallasaktivitetsforening.se/LinkClick.aspx?fileticket=g9wk2M7UJgo%3d&tabid=72 
47 http://www.vallasaktivitetsforening.se/LinkClick.aspx?fileticket=d%2fLtM7hTLV4%3d&tabid=72 
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rundvandring på stadsdelen Andersberg i Halmstad. Man tittade på den stadsdelsförnyelse som 

skett där, och främst på spontanidrottsplatsen. Det var sex personer som deltog: två 

representanter från nattvandrarna, en representant från Trygga Halmstad, en representant från 

Vallås bibliotek och två representanter från HFAB.  Trafiknätverket har haft två möten, men 

det är endast det första som är protokollfört. På det mötet deltog fyra personer: en hyresgäst, 

en representant från hyresgästföreningen, en representant från lokala styrelsen på Vallåsskolan 

och en tjänsteman från HFAB. Tidpunkt för mötet har inte dokumenterats.48 

                                                 
48 http://www.vallasaktivitetsforening.se/LinkClick.aspx?fileticket=ZhK%2fF9vXY5w%3d&tabid=72 
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3. METODOLOGI 

I följande kapitel kommer det inledningsvis att redogöras för uppsatsen teoretiska 

utgångspunkter. Dessa har sin grund i forskning kring deltagardemokrati. Sedan presenteras 

uppsatsens metod och material. 

 __________________________________________________________________________ 

3.1 Teori – deltagardemokrati 
För att bli praktisk användbar måste en utvärdering ha en teoretisk ansats utifrån vilken man 

försöker förklara de resultat som man kommer fram till.49 Mitt teoretiska ramverk innehåller 

teoretiska föreställningar om vilka förhållanden som kan ha betydelse för utfallet i 

genomförandet av utvecklingsarbetet på Vallås. Teorierna ger ramarna och strukturen för 

datainsamlingen men är också underlag för analys och diskussion. Teorierna tillför olika 

perspektiv, men är också på vissa punkter sammanfallande. De teoretiska ansatser som ligger 

till grund för den här uppsatsen är teorier om deltagardemokrati.  

Det som är utmärkande är att man ser demokratin som ett mål i sig. Dock är 

demokratiuppfattningen inte enhetlig, utan många teoretiker har en egen idé om vad den 

deltagande demokratin bör innehålla. En del företrädare menar att den representativa 

demokratin försvårar ett aktivt och engagerat deltagande och förordar ett samhälle med 

övervägande direktdemokratiska inslag. Andra menar att den representativa demokratin går 

och bör förenas med ett ökat deltagande och en utvecklad demokratisk diskussion. Den 

gemensamma kärnan är att medborgaren, genom att delta i den demokratiska diskussionen, 

sätter sina individuella intressen i förhållande till det gemensammas bästa. Politiken är att 

betrakta som ett gemensamt projekt.50 Även Stig Montin, professor i statsvetenskap vid Örebro 

universitet, beskriver deltagardemokratin som en teori som betraktar medborgarnas deltagande 

som ett mål i sig och som uppmanar medborgarna att medverka och vara aktiva inom den 

demokratiska processen. Förespråkare för denna demokratiteori, menar Montin, betonar att 

samhället ska demokratiseras för att uppnå en politisk jämlikhet bland medborgarna, samt att 

deltagandet ska ske på lika villkor.51 Hertting menar att ”samverkan ur ett 

demokratiseringsperspektiv syftar till att realisera idén om politisk jämlikhet genom 

                                                 
49 Vedung 1998:106 
50 Amnå 2003:108 
51 Montin 2002:142f 
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etablerandet av nya former för politiskt deltagande, bredare representation och medborgerlig 

träning”.52 Men Hertting varnar också för motsatsen, det vill säga att satsningar på samverkan 

skapar en lokal deltagarelit av personer som redan har tillgång till framskjutna positioner i 

lokalsamhället och som försvårar en bredare mobilisering. ”När det offentliga främjar och 

deltar i samverkan så inskränker det samtidigt på det civila samhällets självständighet och 

undergräver därmed också dess funktion i demokratin”.53 

 Det huvudsakliga syftet med demokratiska processer är att folkviljan på ett eller annat sätt 

ska komma till uttryck och att medborgarnas kollektiva problem ska behandlas och lösas. Det 

demokratiska engagemanget börjar oftast med de frågor som direkt berör den enskilde. 

Erfarenhetsutbyten medför framför allt att de lokala krafter inom föreningar och ideella 

grupper, som annars saknar formella strukturer för att mötas, stärks.54 Idag betonas 

medborgarnas möjlighet, rättighet och ansvar att delta i samhällslivet och ha inflytande över 

frågor som rör vardagslivet. Detta kan ses som en fördjupning av demokratin mot en 

deltagardemokrati. Delaktiga medborgare är inte bara ett mål utan också ett medel för en 

demokratiskt styrd verksamhet, där olika former av brukarinflytande eller brukarmakt kan vara 

en väg att skapa ett aktivt medborgarskap.55  

 Teorier om demokratiskt deltagande har andra dimensioner och implikationer än 

inflytandet över politiska beslut, och huvudtesen är att ett demokratiskt deltagande ökar 

människors välbefinnande och tilltro till systemet samt minskar deras allmänna känsla av 

främlingskap.56 Att känna att man inte kan påverka väsentliga frågor leder till ett utanförskap 

som, likt en ond cirkel, ger mindre vilja till engagemang. Om ingen makt ges i de frågor som 

är väsentliga för invånarna leder det till en svag medborgardemokrati. Statsvetaren och 

demokratiteoretikern Robert Dahl har identifierat ett grundläggande dilemma med 

medborgardeltagande i demokratin. Å ena sidan, menar Dahl, är människors deltagande en 

nödvändighet för att den medborgerliga kontrollen över de styrande ska kunna fungera. Utan 

deltagande saknar medborgarna inflytande över den politiska dagordningen, samt de beslut 

som fattas.  Men å andra sidan, menar han, ”finns det inga garantier för att deltagandet på ett 

jämlikt och ändamålsenligt sätt representerar de många motstridiga viljor som folkopinionen 

tillhandahåller. De resursstarka delarna av befolkningen kan skaffa sig en överrepresentation 
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på de resurssvagas bekostnad och särintressen och partikularism kan vinna över det allmänna 

bästa”.57 Det går alltså att skönja en mer positiv syn och en mer pessimistisk syn på deltagande 

inom den normativa demokratiteorin. En viktig anledning till att man värderar det 

medborgerliga deltagandet olika, är att man har olika uppfattningar om hur verkligheten är 

konstruerad. Optimistiska deltagardemokrater utgår från att deltagandet huvudsakligen får 

goda konsekvenser för demokratin, medan pessimister menar att deltagandet huvudsakligen 

leder till oönskade konsekvenser.58 

 Statsvetarna Carole Pateman och Benjamin Barber är kanske de mest kända förespråkarna 

för den deltagardemokratiska teoribildningen och medborgarnas direkta deltagande i politiken. 

Båda argumenterar för att en reell och legitim demokrati kräver starka inslag av medborgerligt 

deltagande, och en decentralisering av makt ner till medborgarna. Det handlar om att ge 

medborgarna reell makt över de frågor som ligger dem nära och berör deras vardagliga liv.59 

Det ökande deltagandet ska realiseras på den lokala nivån. Det kan ske inom ramen för den 

politiska sfären, men också utanför denna. Ett direkt medborgerligt deltagande ses som ett för 

samhället viktigt komplement till den representativa demokratin. Men ett direkt medborgerligt 

deltagande bidrar dessutom till en personlig utveckling för dem som deltar.60 Dessa tankar 

återfinns också hos den kanadensiske statsvetaren C. B. MacPherson som menar att ”verklig 

frihet och individuell utveckling endast kan nås om medborgarna direkt och kontinuerligt 

engageras i samhällets och statens styrelse”.61  

 Maria Jarl, statsvetare vid Göteborgs universitet, hävdar i Demokratins mekanismer (2003) 

att det finns tre centrala argument för ett ökat deltagande; den som deltar förväntas få, (i) ett 

ökat politiskt självförtroende, (ii) ett ökat politiskt intresse och kunskap, samt, (iii) en mer 

allmänt reflekterande attityd.62 Denna personliga utveckling menar Jarl kan ske på två plan. 

Dels inom ramen för den institution där deltagandet sker, och dels i relation till politiska sfären, 

i första hand på den kommunala nivån. Inom ramen för den enskilda institutionen ser hon 

följande utvecklingsmönster. För det första medför det direkta deltagandet att de som deltar 

utvecklar ett ökat politiskt självförtroende då hennes förmåga att delta och påverka på den 

enskilda verksamheten ökar. För det andra verkar deltagandet direkt utbildande, då individen 
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får ökade kunskaper, om beslutsprocesser och dylikt på den enskilda verksamheten, samt ett 

ökat politiskt intresse för de politiska sakfrågor som rör sfären där deltagandet sker. 

Annorlunda uttryckt ger deltagandet en demokratisk kompetens, där individen utbildas och får 

en ökad förmåga att delta och påverka just på grund av att hon deltar. För det tredje medför 

deltagandet att individens personliga egenintresse prövas mot ett bredare allmänintresse, och 

förståelsen och toleransen för andras argument ökar.63 Men deltagandet förväntas också, som 

nämnts ovan, ha positiva konsekvenser även för den representativa demokratin och den 

traditionella partipolitiken. Även intresset för den kommunala politiken förväntas att öka som 

en följd av direkt medborgerligt deltagande. Detsamma gäller för kunskapen kring politiska 

processer. Deltagande bidrar också till att individer blir mer kunskapskraftiga och kritiska, 

något som medför positiva konsekvenser även för det slags indirekta deltagande som de 

allmänna valen utgör.64  

 Förhoppningar ställs därtill att ett ökat deltagande i den ”lilla” politiken i den lokala sfären 

ska resultera i ett ökat deltagande i den traditionella partipolitiken. Det betonas att det är 

deltagande på den lokala, kommunala nivån, som avses.65 Annorlunda uttryckt förväntas direkt 

medborgerligt deltagande leda även till ett ökat politiskt intresse även för andra frågor än de 

som berör den enskilda verksamheten, ett ökat självförtroende till att påverka även den 

kommunala politiken, samt en ökad kunskap om förhållandena i kommunen. Konkret handlar 

det om att deltagandet ska föra med sig ett intresse och engagemang för mer övergripande 

politiska frågor, där hänsyn tas till en större helhet.66 

 

3.1.1 Teorianvändning 

Listan över deltagandets tänkbara förhoppningar och risker ur demokratisynpunkt kan göras 

lång. Jag har i den här studien valt att fokusera på fyra utvärderingskriterier, som jag kommer 

att benämna som förhoppningar respektive risker.  

 Det första kriteriet är en förhoppning om att samverkansprocessen ska leda till fler och nya 

deltagare. Jag kommer här att titta på vilka målgrupper som man vänt sig till, och vilka det är 

som i realiteten medverkar. Men om man inte lyckas med att engagera nya deltagare finns det 
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en överhängande risk att det skapas lokala ”deltagareliter” som då får inflytande framför 

resurssvagare grupper.  

 Det andra kriteriet handlar om ökad demokratisk kompetens hos medborgarna. Själva 

deltagandet ger en demokratisk kompetens som gradvis gör medborgarna alltmer kapabla att i 

praktiken styra över sig självt och minskar risken för negativa effekter. Demokratisk kompetens 

i det här fallet ska innebära att medborgarna får ökad tilltro till möjligheten att påverka i 

kommunen, ökad kunskap om förhållandena i kommunen och ökat intresse för allmänpolitiska 

frågor. Motsvarande risk är då att en ökad demokratisk kompetens uteblir.  

 Det tredje kriteriet är att samverkansprocessen ska syfta till att öka den politiska 

jämlikheten. I det här fallet innebär politiskt jämlikhet inflytande och att ingen part i samarbetet 

har större inflytande än den andre. Om så inte är fallet finns det istället en risk för ökad politisk 

ojämlikhet. 

 Det fjärde kriteriet handlar om ökad tillit. Man måste känna tilltro både till sin egen 

förmåga och till andras. Om samverkansprocessen inte leder till en ökad känsla av tillit hos 

deltagarna finns det istället en risk för att känslan av marginalisering och utanförskap ökar. 

 

Figur 3.1 Analysmodell för undersökningen 

Förhoppningar och risker i den samverkansintensiva politiken 

 

 

 

Deltagardemokrati 

 

 

 
 

Kommentar: Jmf Hertting 2006:12, Hertting 2003:82 

 

3.2 Metod – fallstudie  

Många undersökningar har inslag av flera metoder och det kan vara svårt att hålla sig strikt till 

en beskrivning av en enda metod då det även går att finna olika beskrivningar av samma metod 

hos olika författare.67 Min uppsats är framförallt teorianvändande, eller vad författarna till 

Metodpraktikan (2003) kallar teorikonsumerande, vilket förklaras med att man har ett enskilt 

fall i centrum och utifrån existerande teorier och förklaringsfaktorer på ett område försöker 
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förklara vad som hände i just detta fall.68 Valet av att lägga upp uppsatsen som en fallstudie 

kom sig av att det var just detta specifika fall som väckte mitt intresse för frågeställningarna. 

Jag utgick således, åtminstone inledningsvis från utvecklingsarbetet på Vallås och sökte utifrån 

detta hitta teorier och modeller som kunde belysa och förklara de frågor som väcktes utifrån 

fallet. 

 För att närmare kunna studera det valda området har jag alltså gjort en empirisk fallstudie 

med kvalitativ ansats. Fallstudier är vanliga inom den kvalitativa forskningstraditionen och 

anses vara särskilt lämpliga vid utvärderingar.69 Enligt Sharan B. Merriam, professor i 

pedagogik, finns det några grundläggande egenskaper som utmärker en kvalitativ fallstudie; 

partikularistiska, deskriptiva och heuristiska egenskaper. Detta vill jag mena stämmer väl in 

på min studie. För det första är den partikularistisk då den fokuserar på en viss händelse, 

person, situation eller företeelse. Fallet är viktigt eftersom det utgör vad som är viktigt i 

situationen eller företeelsen. Den särskilda företeelsen den här studien är samverkansnätverket 

kring stadsdelsomvandlingen på Vallås. För det andra är det den deskriptiva, eftersom den så 

detaljerat som möjligt beskriver den företeelse man studerar. Genom att studera hur 

deltagardemokratiska aspekter har varit grundläggande för projektet genom hela processen 

eller inte försöker jag göra en ”helhetsinriktat” beskrivning. För det tredje menar Merriam att 

det heuristiska draget i en fallundersökning kan visas genom att man dels försöker förklara 

varför ett problem uppstått, ge bakgrunden till en viss situation, samt vad som hände och varför, 

och dels att man försöker förklara varför en företeelse har fungerat, eller möjligen 

misslyckats.70  

 

3.2.1 Utvärderingsmodell 

Enligt Merriam ska en fallstudieundersökning syfta till att utvärdera och sammanfatta, vilket 

gör att dess tillämpbarhet ökar.71 En utvärdering kan antingen stödja ett arbete som pågår eller 

summera verksamhetens erfarenheter efter avslut, detta brukar benämnas formativ respektive 

summativ utvärdering.72 I det här fallet handlar det om en formativ utvärdering. Enligt Ove 

Karlsson, fil dr i pedagogik och verksam vid Mälardalens högskola i Eskilstuna, kan en 
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utvärdering som används under pågående projekt för att ligga till grund för återkoppling och 

lärande, skapa underlag för förbättringar i den aktuella verksamheten. Förhoppningsvis kan 

även generellt lärande genereras. Lärande som bäddar för att man i framtida förändringsprojekt 

har med sig nya kunskaper och erfarenheter hur förändringsprojekt kan eller bör 

implementeras.73  

 Som jag tidigare har nämnt kommer den här studien grundas i en processutvärdering. 

Processutvärdering innebär att man följer och dokumenterar hur en verksamhet genomförs. I 

processutvärderingen studerar man vilka förutsättningar som finns för att de uppställda målen 

skall nås. Betydelsen av processutvärderingar ligger i att de analyserar varför projekt blir 

framgångsrika eller inte. Metodiken bygger ofta på intervjuer och enkäter med personer såväl 

inom som utanför verksamheten och bygger ofta på ett empatiskt förhållningssätt. Denna typ 

av utvärdering har idag fått allt större genomslag, framför allt då betoningen av lärprocesser i 

verksamheter sätts i fokus.74 Utvärderingar av pågående processer kan ge en 

kunskapsutveckling och därigenom medverka till att öka förbättringspotentialen.75 Denna 

utvärdering är en processutvärdering i den meningen att den ägnas åt frågor om hur 

arbetsprocessen har varit organiserad, vad som gjorts och vilka faktorer som påverkat 

förloppet.76 Utvärderingen kommer främst att användas för att besvara uppsatsens andra 

frågeställning.  

 I en processutvärdering ligger fokus på frågan varför, i det här fallet varför 

utvecklingsarbetet på Vallås påvisar det samverkansresultat som det gör. Det finns en rad 

faktorer som Vedung beaktar kopplat till en processutvärdering; allt från insatsens historiska 

bakgrund till vilken roll övrig omgivning kan spela. Jag har i intervjuerna ställt frågor kring 

mål och syfte med utvecklingsarbetet och varför man tror att HFAB valde att fokusera på Vallås 

för att på så sätt få ett visst kontextuellt sammanhang.  

 Jag kommer i den här studien att främst fokusera på de delar som berör nätverksgrupperna 

och hur samverkan i dem ser ut. När det handlar om att genomföra ett samverkansintensivt 

projekt menar både Vedung och Lundquist att tre grundförutsättningar föreligger, för att 

genomförande och resultat ska vara så tillfredställande som möjligt:  

i. Deltagarna ska förstå projektet.  
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ii. Deltagarna ska vilja genomföra projektet  

iii. Deltagarna ska kunna/ha förmåga att genomföra projektet.77  

 

Lundquists begrepp förståelse och vilja sammanfaller med Vedungs. Dock får Vedungs 

begrepp ”förmåga” en bredare definition än Lundquists begrepp ”kan” eftersom Vedung 

kopplar till resurser. Den första förutsättningen, förståelse, handlar om att deltagarna förstår 

projektet och dess intentioner. Om deltagarna inte förstår vad som förväntar sig av dem och 

hur de ska relatera sig till det, är det uppenbart att projektet inte kommer att genomföras i 

enlighet med dess intentioner. Deltagarna måste därmed förstå och känna till såväl projektet 

som dess syften.  Att deltagarna är väl införstådda med projektet och dess syfte är dock inte 

tillräckligt för att de också kommer genomföra det så som det varit avsett. För att detta ska ske 

är det en förutsättning att deltagarna också vill genomföra det. Det kan finnas många skäl till 

varför deltagarna anser att ett projekt inte är lämpligt eller önskvärt och detta kommer i så fall 

att försvåra genomförandet.78 Vedung menar också att det personliga inslaget kan spela en 

viktig roll här. En del av deltagarna kommer att ha en bättre förmåga att driva på utvecklingen 

på grund av sitt starka engagemang. Dessa personer kallas eldsjälar. Försvinner kanske 

processen stannar av. Om det däremot kommer in nya eldsjälar i processen kan den ta fart igen 

menar Vedung.79  En Den sista av de tre grundförutsättningarna som nämndes ovan återstår nu 

bara förmåga. En väl införstådd och välvilligt inställd deltagare måste också ha möjlighet att 

vidta de åtgärder som projektet innefattar. Detta innebär att man har de resurser ifråga om 

materiella resurser så som personal, tid, pengar, lokaler, utrustning och teknik som kärvs för 

att kunna genomföra projektet. Deltagarna ska även ha tillräckliga immateriella resurser, så 

som inflytande, kunskap och handlingsförmåga. Utan rättvisa möjligheter att genomföra 

projektet i enlighet med dess syfte kommer deltagarna därmed få svårt att omvandla 

intentionerna med projektet till konkret handling.80 Ovanstående komponenter i min 

processutvärdering anser jag presenterar en bra metod för att besvara mitt syfte.  
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3.2.2 Intervjumetod 

För att samla in det empiriska materialet, och för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar, 

har jag främst använt mig av intervjuer, men jag har också deltagit på en del nätverksträffar 

och på ett studiebesök. Jag har varit inbjuden till dessa av HFAB. Att delta på olika träffar har 

gett mig möjlighet att skapa mig uppfattningar om nätverksgrupperna och stämningarna i dem. 

Det har varit lite problematiskt att få de enskilda hyresgästerna att ställa upp på intervjuer. 

Majoriteten av dem som har tackat nej har gjort uppgett att de inte känner sig tillräckligt insatta 

för att kunna svara på några frågor. Andra har av olika anledningar inte haft tid och en har varit 

allvarligt sjuk. Därför är enskilda hyresgäster sämre representerade i den här studien.  

 Det finns olika sätt att hantera intervju och intervjufrågor. Vad gäller struktureringsgrad 

på de frågor som kommer att ställas under intervjuerna, så kommer dessa vara av 

semistrukturerad karaktär. Intervjun genomförs med stöd av en intervjuguide (se bilaga 1) som 

fokuseras till vissa teman. Detta möjliggör en förändring vad gäller frågornas ordningsföljd om 

det krävs för att följa upp svaren från den intervjuade. Det vilar helt på mig som intervjuar att 

avgöra hur strikt intervjuguiden skall följas.81 Frågorna har varit semistrukturerade eftersom 

jag inte kunnat ha kunnat ha exakt samma vid alla intervjuer frågor på grund av 

intervjupersonernas olika positioner och inblandning i samverkansarbetet. Att jag inte 

konsekvent använde exakt samma frågor vid alla intervjutillfällen skapade vissa problem när 

jag skulle analysera det transkriberade intervjumaterialet. Detta problem löste jag genom att 

tematisera frågorna även vid analysen. Utifrån uppsatsens syfte och med teorin som 

utgångspunkt bestämdes det före intervjuerna att det var deltagardemokratiska aspekter och 

hur samverkan har fungerat mellan nätverkets aktörer som var av intresse. Frågor som rör 

demokratisk kompetens, politisk jämlikhet och tilltro har inte ställts till de kommunala 

tjänstemän som jag intervjuat.  

 När jag redovisat mina resultat har jag inte angett några namn, utan de referenser och citat 

som använts har varit anonymiserade. Trots detta finns det en risk att de som har kännedom 

om utvecklingsarbetet på Vallås kan härleda vilka personer det är som avses, men detta är 

tyvärr oundvikligt i processutvärderingen. Jag vill dock påpeka att det inte är enskilda 

personers handlingar som undersöks eller utvärderas i denna studie utan det är den 

övergripande processen. Det kan däremot vara av intresse att kunna identifiera skillnader i svar 

mellan de olika kategorierna av intervjuobjekt. Intervjuer med representanter för kommunala 
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förvaltningar/bolag kommer att kodas med bokstaven K, representanter för föreningslivet 

kommer att kodar med bokstaven F och personer som representerar sig själva med bokstaven 

D. Jag har valt att inte göra någon skillnad i kodningen på om de enskilda personerna är 

ungdomar eller inte, då jag ansåg att detta skulle vara för utpekande med tanke på den låga 

andelen respondenter. Jag har även använt mig av informantintervjuer för att få fram 

bakgrundsmaterial kring det lokala utvecklingsarbetet på Vallås. Till dessa kommer jag att 

referera med tjänst och datum, men en förteckning över dem återfinns i referenslistan.   

 

3.2.3 Urvalsmetod 

Min empiri utgörs av elva personer. Fyra personer är tjänstemän vid olika kommunala 

förvaltningar och bolag, fyra personer är representanter för föreningslivet och tre är enskilda 

boende på Vallås. För att hitta fram till dessa personer har jag använt mig av snöbollsurval. 

Enligt författarna till Metodpraktikan är det en teknik där de analysenheter man får tag i kan 

hjälpa till att hitta andra enheter som i sin tur kan hjälpa till att hitta ytterligare enheter, och så 

vidare. De informanter som jag först får möjlighet att intervjua ger mig tips på var jag kan hitta 

fler personer med erfarenheter av projektet. På så sätt kan man likna processen vid en snöboll 

som rullar vidare och blir större och större. Risker med denna metod är dels att urvalet inte blir 

representativt, ifall det endast innehåller analysenheter från en speciell delmängd, och dels att 

den som rekommenderar andra intervjupersoner kan tendera att lyfta fram personer som 

bekräftar de egna synpunkterna.82 Det finns ingen given gräns för hur många respondenter som 

ska ingå i urvalet, utan intervjuandet upphör när man ”på ett källkritiskt trovärdigt sätt belagt 

det händelseförlopp man vill skildra”.83 

 Jag har valt att inte intervjua de politiker som finns representerade i HFAB:s styrelse. Detta 

beror främst på att de inte är delaktiga i utvecklingsarbetet eller i nätverken. Man har från 

nätverksgrupperna medvetet valt att inte involvera representanter från de olika politiska 

partierna. De politiker som nätverken kommer att inrikta sig mot i förankringsprocessen längre 

fram kommer inte sitta i styrelsen för HFAB, utan snarare i kommunfullmäktige och i tekniska 

nämnden.  
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3.3 Material 

Jag kommer främst att använda mig av primärdata. Denna består av material jag fått fram 

genom intervjuer med olika aktörer som är engagerade i nätverket. Jag kommer också att 

använda mig av interna dokument, främst i form protokoll och rapporter, som upprättas i 

samband med nätverksträffar och konferenser. Jag kommer aktivt att använda mig av 

Aktivitetsföreningens hemsida, där man lägger upp senaste informationen samt protokoll.  

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet har att göra med att kalla saker vid dess rätta namn och studera det man avser att 

studera. Det gäller alltså att samla in data som är relevanta för problemställningen. Knut 

Halvorsen, författare till Samhällsvetenskaplig metod (1992) menar att både validiteten och 

reliabiliteten måste vara hög för att validiteten ska kunna sägas vara hög.84 Författarna till 

Metodpraktikan menar att många statsvetenskapligt intressanta problem, så som frågor rörande 

demokrati, formuleras på en hög abstraktionsnivå, vilket innebär en problematisk översättning 

till operationella indikatorer.85 Jag vill dock påstå att validiteten i min uppsats är validiteten 

hög eftersom mina frågeställningar dels är härledda ur teoretiska resonemang om 

deltagardemokrati och dels ur beprövade utvärderingskriterier. 

 Reliabilitet handlar, enligt Halvorsen, om hur pålitliga mätningarna är och innebär ”att 

olika forskare, oberoende av varandra, ska komma fram till samma resultat när de studerar ett 

material”.86 Reliabilitet rör tillförlitligheten av data, och vilken data som används, 

insamlingssätten och bearbetningen. Till nackdel för den här undersökningens tillförlitlighet 

kan intervjuareffekten vara. Intervjuareffekten uppstår då forskaren påverkar intervjupersonen 

till ett visst svar.87 Jag upplevde några gånger att när respondenten stakade sig eller inte hittade 

rätt ord att jag kände att jag ville hjälpa honom/henne ”på traven”. Men det läget gällde det att 

vara tyst och invänta svaret.  
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4. EMPIRISK ANALYS 
 

Utifrån teori och utvärderingskriterier sammanställs och analyseras här det empiriska 

materialet från genomförda intervjuer och dokumentstudier. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Samverkan i nätverk 

Som nämndes i förra kapitlet så menar Vedung att det finns en rad kontextuella faktorer som 

påverkar processer. Det verkar finnas en gemensam bild bland deltagarna kring vad syftet och 

målet med samverkansprocessen är. Deltagarna betonar lite olika saker beroende på vad de har 

för bakgrund. Till exempel poängterar ungdomarna spontanidrottsplatsen som ett medel för att 

ungdomarna ska ha något att aktivera sig med, medan äldre boende pratar om 

spontanidrottsplatsen som ett medel för att komma ifrån vandalisering. En av deltagarna som 

nämner deltagardemokrati som målet, och inte ett medel, för samverkan. Han har själv en lång 

bakgrund i olika föreningar på Vallås och menar att det viktiga är att engagera andra. ”Det är 

dags att väcka folket!”88 

 Även om initieringen till utvecklingsarbetet kom från HFAB och inte underifrån, från de 

boende, så vill jag mena att det finns en samstämmig bild bland nätverksdeltagarna, att man 

tycker att Vallås på något sätt stod på tur, och att det satsas för lite på Öster. ”Det handlar om 

rätt och fel sida om Nissan”.89 Nästan alla jämför med de satsningar som gjorts på Andersberg, 

och att det i relation till det var naturligt att fortsätta med Vallås, då omkring tio procent av 

Halmstads befolkning bor där. Detta nämner man som viktigt även från HFAB:s sida. Dock 

poängterar man att som område skiljer sig Vallås från Andersberg. Till exempel är Andersberg 

högexploaterat, det är inte Vallås. Man refererar till OPUS, där återfinns fakta kring 

boendesegregation, och vikten av att arbeta förebyggande.90 Några av de boende pekar också 

på vikten av att få bort ett dåligt rykte från Vallås. Det hade varit en trend med ökat antal inbrott 

och ökad vandalisering.91 Flertalet av deltagarna från föreningslivet påpekar dock att Vallås 

egentligen är ett trivsamt område. Till exempel finns alla upplåtelseformer, men de kunde ha 

varit mer integrerade. Det väldigt uppdelat mellan villor och hyresrätter. Samtidigt konstaterar 

man att det inte är mycket man kan göra åt saken, det var ju så man byggde på den tiden.92 Den 
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stora nackdelen som alla poängterar är centrum, som man menar är för tråkigt. Dock kan HFAB 

inte göra allt detta själva, utan kommunen måste bidra. Det här ser många som en rättvisefråga. 

Så här uttrycker en deltagare sig: ”Det är det allmänna, via skatten, som ska stå för en 

utveckling av centrum, inte hyresgästerna i form av högre hyror.”93 En utav deltagarna ger 

också uttryck för att det ligger i HFAB:s intresse att få ett attraktivt centrum så att de kan hyra 

ut sina affärslokaler där, och att det skulle vara det underliggande motivet till HFAB:s 

utvecklingsarbete.94 

4.1.1 Samverkan 

När det gäller avgränsade samhällsproblem så ses lokala samverkansnätverk ofta som 

nödvändiga instrument för att säkerställa legitimiteten i offentlig politik, eftersom det skapar 

möjligheter för fler intressen och fler aktörer att delta i policyutvecklingen. Av de deltagare 

som jag har intervjuat är en överväldigande majoritet väldigt positiva till den här formen av 

bred lokal samverkan. Man upplever att bredden och mångfalden berikar samarbetet. Några är 

nöjda och tycker att det har blivit en bra mix på människor, andra uttryckte att för deras del 

hade det gärna fått varit ännu bredare. Så här uttryckte sig en deltagare: ”Det är kul om alla kan 

vara med, då ökar trygghetskänslan”.95 Den stora vinsten med samverkandet tycks för många 

vara spänningen och förväntan på vad som ska bli. Speciellt tydligt är detta hos deltagarna i 

Centrum-Ungdomsnätverket. En deltagare påpekar dock att många andra av de boende på 

Vallås inte tror att det kommer att hända något än då, utan att det bara är prat. Därför menar 

hon hade det varit bra om man hade skyndat på processen med den planerade 

caféverksamheten. ”Det står tomma lokaler i centrum, och det ser ju folk”.96 Ett café i centrum 

är det som har högsta prioritet enligt ett beslut som tog på nätverksmötet 22 april 2009.97 På 

nästkommande möte meddelade tjänstemännen från HFAB att man ställde sig positivt till en 

caféverksamhet i centrum men att det var oklart gällande lokal, och man ber att få återkomma 

längre fram.98  

 En annan nackdel som en deltagare gav uttryck för är att samverkansprocessen i nätverket 

tar tid. Hon önskar att de var fler deltagare i nätverket och att arbetet intensifierades.99 Detta 
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samtidigt som en deltagare i ett annat nätverk uttryckte just intensiteten i deras arbete som det 

mest positiva: 

 

 ”Vi gör mycket, och det är roligt, möten en gång i månaden, och sen har vi varit både i Malmö och på 

 Andersberg och kollat på spännande saker. Det är roligt att lära känna dom andra.”100 

 

Hur skulle samarbetet kunna förbättras? Den stora majoriteten är nöjda och tycker inte att 

det är mycket som man kan ändra på. De har i alla fall inga konkreta saker som de vill ge 

uttryck för. En av deltagarna pekar på att han tycker att HFAB, som gör en viktig vinst om 

de lyckas hyra ut fler lokaler, kunde anstränga sig mer.101 

 

4.1.2 Nätverk 

Att det gemensamma arbetet efter Framtidskonferensen skulle fortsätta i nätverk tycks ha varit 

något som kom från HFAB. Ingen av deltagarna har varit med och tagit det beslutet. En 

respondent påpekar att HFAB har försökt med denna metod innan, och att ”det är en chansning 

för första gången rann det ut i sanden”.102 En respondent menar att det krävs eldsjälar för sådant 

här arbete. Därför har hon större tilltro till att nätverksgrupperna den här gången kommer att 

leda fram till något bra. ”Det finns en styrka då det finns en i varje grupp som brinner för just 

de frågorna”.103 Även om deltagarna inte var delaktiga i beslutsfattandet kring nätverken, så är 

det ingen som uppger att de skulle vilja göra på något annat sätt.  

 Varje nätverk har en blandning av kommunala tjänstemän, representanter från 

föreningslivet och enskilda individer som är boende på Vallås. Av dem som var anmälda 

och/eller deltog på Framtidskonferensen är det både enskilda boende och föreningar som har 

försvunnit. Exempel på organisationer som inte längre är aktiva är kyrkan och Unga Örnar.104 

Alla de deltagare jag har samtalat med är positiva till sammanslagning av Centrum- och 

Ungdomsnätverket. Samtidigt är det en som beklagar att det har varit möjligt att göra 

sammanslagningen, då det har varit möjligt endast eftersom det har försvunnit många under 

resans gång. Han menar att om grupperna hade varit så stora som intresset var från början, så 

hade det inte gått. Då hade det blivit undergrupper och många hade haft svårt att komma till 
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tals under mötena.105 På nätverkets andra möte så reagerade man på det låga deltagarantalet 

och beslutade att till nästa möte kontrollera vilka från den ursprungliga gruppen som 

fortfarande är intresserade av att delta.106 Man konstaterar man att det är femton personer totalt 

som deltar i nätverket. Av dessa är fem tjänstemän, två representanter från föreningslivet och 

åtta personer enskilda boende på Vallås.107 I trafiknätverket är det totalt fem personer som 

deltar.  

 Från tiden för Framtidskonferensen och fram till nu har det dock inte bara försvunnit 

aktörer utan det har också tillkommit nya. De som har tillkommit, och som inte fanns 

representerade under konferensen är ungdomarna. De är nu fyra till antalet. Av dessa har två 

varit med hela tiden, och andra har försvunnit och bytts ut mot nya deltagare. En av dem som 

har försvunnit uppges ha gjorde det på grund av tidsbrist.108  

 Alla deltagare upplever arbetet i nätverket och klimatet på mötena som positiva. Man 

menar att det är högt i tak och ett tillåtande klimat, som medför att man vågar säga det man 

tänker. Majoriteten uppger att de inte råder någon större oenighet i nätverken. Men den samlade 

bilden är att man samtalar för att nå konsensus. ”Det gäller att hitta den gyllene medelvägen” 

som en deltagare uttrycker det.109 

 

4.2 Deltagarnas förståelse, vilja, och förmåga 

Som jag beskrev i föregående kapitel finns det tre grundförutsättningar, förståelse, vilja och 

förmåga, och dessa tre vara tillgodosedda för att en samverkansprocess ska kunna fungera så 

tillfredställande som möjligt. Hur de här tre hänger ihop kan i hög grad verka komplext. I 

slutändan kan det handla om att det inte förekommer en förståelse, och detta resulterar i att de 

andra två faktorerna också blir lidande.  

 

4.2.1 Förståelse 

Förståelse handlar som jag tidigare nämnt om att deltagarna förstår samverkansprojektet och 

dess intentioner. För att kunna göra det måste man även förstå och känna till dess mål och 

syften. När jag ställer frågan om vad man anser att målet med nätverket är får jag olika svar 
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från nästan alla jag intervjuar. Givetvis är det ju olika för olika personer vad man själv känner 

mest för och vad som känns mest angeläget. Men det finns inte heller någon gemensam 

uppfattning kring hur lång tid processen kan ta. En del har ingen som helst uppfattning om när 

det skulle kunna vara genomfört, en del säger om fem år, andra längre tid nu i och med den 

finansiella krisen, och ytterligare en om ett halvår. En tror inte att det kommer att bli något av 

det hela alls i sista änden, och en menar att det är en lång bit kvar. Angående arbetet i nätverket 

säger en: ”Ingenting är genomfört än, men alla har bra idéer så det gäller bara att ta tag i det”.110 

Om det inte finns en tydlighet med en rimlig tidsplan finns det risk för att deltagare helt enkelt 

tröttnar därför att de tycker det tar för lång tid. Under det första mötet som det gemensamma 

Centrum-/Ungdomsnätverket hade fastslog man att det behövs målsättningar som har olika 

tidsperspektiv, och att det var viktigt att något sker inom en rätt snar framtid.111 

 I samtal med HFAB framkommer det att de inte har lika stor insyn i alla nätverken, och 

man menar att det inte är meningen att HFAB ska vara den drivande parten, utan att man vill 

att engagemanget ska komma ”underifrån”.112 I projektbeskrivningen för 2001 står det att 

”projektens framgång avgörs av i vilken mån vi lämnar över ansvaret och makten till de 

berörda, det vill säga de boende på Vallås”.113 Här verkar det vara totalt motsatta uppfattningar 

mellan kommunala tjänstemän och övriga deltagare. Deltagarna i det nätverk som HFAB 

menar att man tagit ett steg tillbaka ifrån känner inte till att dessa tankar, och således inte har 

den förståelse som krävs för att samverkansprocessen ska fungera så väl som möjligt. 

 Nästan alla säger att de har fördelat både uppgifter och ansvar sinsemellan, och att det är 

klart och tydligt vad som förväntas av dem själva. Däremot verkar det finnas en uppfattning 

hos några att en del av de andra inte verkar ha förstått vad som förväntas. En av deltagarna 

menar att det är dåligt engagemang i nätverksgruppen och att den som har en idé får göra allt 

arbete själv. En av deltagarna på Framtidskonferensen berättar att den avslutades med en 

rundfrågning där alla fick berätta hur det upplevt konferensen och hur man såg på framtiden. 

Samtliga tyckte att det hade varit bra och alla var positivt inställda. Men alldeles för många 

avslutade med att säga ”nu får vi se vad som har hänt till nästa gång”. Hon påpekar att om alla 

väntar på att någon annan ska göra något, så blir det ofta inte mycket gjort, alla måste agera 
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själva.114 En deltagare påpekar att processen försvåras när det är få som kommer, och om 

personer endast kommer några enstaka gånger. Han menar att hans nätverk inte har kommit så 

långt som till att fördela arbetsuppgifter, och kan därför inte svara på om det är tydligt vad som 

förväntas av honom.115 

 En av respondenterna deltagit på båda Framtidskonferenserna. Efter första konferensen 

hamnade hon i den grupp som utvecklades till Vallås Aktivitetsförening, och som är den enda 

bestående gruppen från den första konferensen. Hon menar att en av anledningarna till att det 

var att de andra grupperna inte överlevde var att man hade för stora och orealistiska 

förväntningar. De hade stora planer på idrottsarenor och annat.116 Detta kan man skönja i 

rapporten Avstamp, där man spånar kring en etablering av IKEA.117 En respondent menar att 

man fortfarande var i brainstormingsfasen när de båda nätverken slogs ihop. Han menar att 

brainstorming och kartläggning är processer som måste få ta tid, annars riskerar man att det 

återkommer senare i processen, och att det inte går att snabba på sådana här processer.118 Har 

man inte det här klart innan man går vidare i nästa steg finns det en risk för att deltagarna inte 

förstår vad som händer. 

 

4.2.2 Vilja 

En majoritet av deltagarna anger att de vill hjälpa till som anledning till man är delaktig i 

samverkansprocessen. De tycker att de rör sig mycket i området och har bra kontakt med olika 

grupper i samhället. En uppger att hon är allmänt intresserad av boendepolitik. Man kan inte 

bara klaga till grannen, utan måste själv engagera sig för att få det bättre.119 ”Stor i käften och 

lätt för att prata” är det direkta svaret på frågan om delaktighet. Men under intervjuns gång 

kommer han tillbaka till frågan och menar att engagemanget egentligen handlar om något som 

sitter djupt rotat i många Halmstadbor; nämligen vilken sida om Nissan som man bor på. Han 

menar att det alltid är enklare för politiker att spara på den östra sidan av staden, och därför 

ville han göra en insats för att motverka detta. Som medborgare måste man protestera när man 

blir felbehandlad.120 
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Alla som jag har intervjuat har kunnat benämna minst en annan deltagare i 

samverkansprocessen som en eldsjäl.  En av respondenterna deltog även i en nätverksgrupp 

under 2001. Hon menar att den gruppen dog därför att inte det rätta intresset fanns. Hon 

uttrycker att hon är positivt inför arbetet den här gången, och menar att det som skiljer sig nu 

från då är att det nu finns ett större engagemang från HFAB. Då var det ingen som jobbade 

vidare från HFAB:s sida.121 En av deltagarna pekar på det faktum att det var en tredjedel av de 

som var anmälda till Framtidskonferensen som inte kom. Man kan ju fråga sig varför man då 

anmäler sig? Men detta medför ju också att övriga ”lägger ribban lågt”.122 

 Många pekar på vikten av att det är lustfyllt mötena. En tycker att hon har hamnat i fel 

nätverk, och tycker att det är tråkigt att hon inte får jobba vidare med det som hon är intresserad 

av.123 Från HFAB:s sida menar att man att deltagarna har fått välja utifrån intresse. En av 

deltagarna pekar på problemet med att alla får välja fritt. Då blir det mindre deltagare i vissa 

mindre populära nätverk, trots att det finns andra personer som kunde gjort ett bra jobb där.124  

 

4.2.3 Förmåga 

De olika kommunala förvaltningarna/bolagen betalar arbetstid för sina respektive tjänstemän. 

Det är ingen son enbart arbetar med det här utvecklingsprojektet, utan det ingår på ett eller 

annat sätt i arbetsuppgiften. Sedan har, som jag tidigare nämnt, HFAB en egen budget ur vilken 

man bland annat finansierat inspirationsresa och studiebesök. Det finns också en tjänsteman 

från HFAB knuten till varje nätverk. En deltagare menar att HFAB här har lärt sig en från förra 

gången. Då mäktade man inte med att slutföra arbetet därför att det var för många 

nätverksgrupper igång. Nu har man fokuserat på det som man tror är rimligt att man mäktar 

med. På så sätt blev det färre grupper än vad det var efter konferensen, men samtidigt har man 

ju avsatt tid till att på allvar arbeta med dessa grupper.125 

 Några av deltagarna pekar på det faktum att det har försvunnit deltagare under processens 

gång, och att det förändrar förutsättningarna för övriga att klara av arbetet. Så här uttrycker en 

respondent sig: 
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 Om man från början är en grupp på tio-femton personer, och om den gruppen då minskar till fem 

 personer, då blir ju arbetsbelastningen oerhört hög för dem som är kvar. Om alla till exempel har sagt 

 att de kan tänka sig att avsätta två timmar i veckan, och om sen hälften försvinner, ska det som återstår 

 då avsätta fyra. Och har alla möjlighet till detta?126 

 

Ingen av deltagarna uppger att det finns några hinder för att delta, utan att man alltid är 

mån om att så många som möjligt kan delta. Man bestämmer tid nytt möte från gång till 

gång. Båda de studiebesök som man har gjort i nätverket har skett på dagtid. Detta skulle 

kunna vara ett hinder för många allt delta, då man vanligtvis arbetar på den tiden. Men det 

är inget som någon har lyft som ett problem. Representanterna för föreningslivet och de 

kommunala tjänstemännen har ju oftast ersättare som de kan skicka istället. En av 

ungdomarna menar att hon alltid kollar med den andra tjejen i gruppen om hon kan, och 

om inte så försöker hon se till att komma på mötena. Hon berättar att sekreteraren i 

nätverket alltid skickar information från senaste mötet via e-post, så även om hon skulle 

missa något möte så känner hon sig alltid uppdaterad på vad som hänt.127
 

 

4.3 Deltagardemokrati 

Den främsta demokratiska principen med samverkansprocessen enligt deltagardemokratiska 

teorier är att folkviljan kommer till uttryck, och att man genom detta behandlar och söker 

lösningar på medborgarnas kollektiva problem. Den mest uppenbara demokratiska principen 

med samverkansprocessen anser majoriteten av respondenterna vara mångfalden på deltagare. 

Som demokratisk fördel nämner en deltagare att mångfalden motverkar ”vi och dom”-

tänkande. Annars blir det lätt motsättningar, kulturella men även mellan olika boendeformer.128 

Ungdomarna framhåller främst värdet av att någon lyssnar på dem. 

 Ingen av deltagarna säger sig att upplevt några demokratiska nackdelar under resans gång. 

En av deltagarna menar att det är för låg nivå på samarbetet för att det ska kunna uppstå 

demokratiska nackdelar. Med låg nivå menar han att det endast handlar om att hitta lösningar, 

och att de deltagardemokratiska aspekterna inte innefattar beslutsfattande.129 

 En respondent menar att man kan ju alltid göra saker annorlunda, men att hon överlag är 

väldigt positiv. Hade hon fått önska något hade det varit att processen hade gått snabbare, men 
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samtidigt är det ju på frivillig basis och ”alla har ju sitt”.130 På frågan om något skulle ha gjorts 

annorlunda svarar en deltagare att HFAB, som gör en viktig vinst i sammanhanget, kunde 

anstränga sig mer. Kan man i nätverket inte lösa frågan så måste HFAB visa vägen.131  

 En av dem som även var aktiv i samverkansprocessen under 2001 upplever att det är stor 

skillnad på arbetet då och nu. Då var det egentligen bara aktivitetsföreningen som det blev 

något med. Den bestod av en ganska sluten grupp och hon uppfattade att man bara hade 

centrumdelen för ögonen, inte hela Vallås. Man fick inte heller så mycket uträttat, utan hade 

mest bara visioner.132  

 

4.3.1 Fler deltagare  

Alla deltagare lever och/eller arbetar på Vallås. Initiativet till det första Framtidskonferensen 

kom från HFAB, andra gången kom det från HFAB och Vallås aktivitetsförening. Från HFAB 

uppger att man alltid har haft ett gott samarbete med Hyresgästföreningen när det gäller att 

utveckla den lokala demokratin. Andra gången involverade man också enskilda hyresgäster i 

processen, fyra stycken som var handplockade i samarbete med Hyresgästföreningen.133 Från 

HFAB menar man att en av anledningarna till att man den här gången valde att engagera 

enskilda boende i nätverken var att man ville ha ett brett engagemang istället för bara 

”proffstyckare”.134 Detta bekräftas av en representant från Hyresgästföreningen. En deltagare 

från föreningslivet menar att i den här formen av utvecklingsarbete känner alla varandra. Hon 

har jobbat väldigt mycket med verksamhetsutvecklaren på HFAB, och kände att det var mycket 

därför hon blev inbjuden.135 Deltagandet på den andra konferensen var lägre än väntat. HFAB 

uppger att man hade bjudit in många fler denna gång. Det kom ingen som representerade någon 

annan boendeform än hyresrätt. Det kom heller inga ungdomar, varken från skolan eller från 

fritidsgården.136 Målgruppen ungdomar ansågs vara så viktigt för processen att man aktivt 

rekryterade representanter från den målgruppen efter konferensen, via elevrådet på 

Vallåsskolan och via Vallåsgården. Ungdomarna upplever sig också vara viktiga för arbetet, 

och att man från HFAB månar om deras närvaro.137 Annars är det ingen av de som jag har 
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intervjuat som upplever att någon part har varit extra viktigt. Det är inte heller så att någon part 

uppenbart har uteslutits från att delta. För att få in viktiga synpunkter får alla deltagare i 

Centrum-/Ungdomsnätverket i uppgift att inför det tredje mötet inhämta åsikter från andra som 

bor och verkar på Vallås, då man vill få ”bredd i frågeställningarna”.138 

 Man har alltså inte lyckats engagera så många olika målgrupper som man önskat sig från 

början. Detta tyckte jag märktes tydligt på ett av de nätverksmöten som jag deltog på. Man 

ställde många frågor kring vad andra grupper, som till exempel villaägare och barnfamiljer, 

kunde tänkas efterfråga. Det har framkommit både under intervjuerna och i mötesprotokollen 

att deltagare själva upplever det som ett problem att det försvunnit många deltagare under 

resans gång. Risken för att det återigen blir en samling ”proffstyckare”, det vill säga tjänstemän, 

ökar ju. Samtidigt är det ingen av deltagarna som tycker att någon part tar för mycket plats eller 

är för dominerande.  

 

4.3.2 Demokratisk kompetens 

Jag har här kunnat se en tydlig skillnad mellan de deltagare som representerar föreningslivet 

och de som är enskilda boende. De som är aktiva föreningsmedlemmar tycker att de redan 

innan var politiskt insatta och hade goda kunskaper kring hur demokratin fungerar. De som är 

enskilda boende anser också sig vara insatta, men upplever ändå att de fått en ökad kunskap 

kring hur politiken fungerar. Ett exempel är vart i kommunen olika frågor hör hemma.139  

 Man har medvetet valt att inte gå till politikerna direkt. Detta är något som både tjänstemän 

och de andra deltagarna lyfter. En deltagare säger (om de andra i nätverket) att ”en del är nog 

politiker, men jag vet inte vilka”.140 Eftersom man ännu inte har varit i kontakt med politiker, 

så går det ännu inte att uttala sig om vad den kontakten skulle kunna bidra med när det gäller 

demokratisk kompetens.  

 Alla säger sig vara politiskt intresserade. Majoriteten tycker inte att de har fått ett ökat 

politiskt intresse, men det säger de beror främst på att intresset var högt från början.  

                                                 
138

 http://www.vallasaktivitetsforening.se/LinkClick.aspx?fileticket=A%2b5Q2AuidX8%3d&tabid=72 
139 D3 
140 D2 
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4.3.3 Politisk jämlikhet 

Det har från HFAB:s sida varit viktigt att skapa förutsättningar för ett så jämlikt deltagande 

som möjligt.141 Inbjudan till Framtidskonferensen gällde två personer, ifall det var någon som 

tyckte det kändes olustigt att gå själv.142 För att alla skulle känna varandra lite bättre under 

själva konferensen, så hade man ett förmöte två veckor innan, där man presenterade sig och 

bekantade sig med arbetsmetoden.143 Som nämndes i andra kapitlet använde man sig under den 

första konferensen för en metod som kallas för ”Framtidsverkstad”. Under 

Framtidskonferensen 2008 använde man sig av en metod som kallas för ”Open Space”. Detta 

ska vara en metod som skapar förutsättningar för en dynamisk process med diskussion och 

samarbete, där varje deltagare bidrar med sin kompetens och kreativitet och har ett direkt 

inflytande på det slutliga resultatet. När det gäller den här metoden menar en av deltagarna att 

han var väldigt tveksam innan, men är mycket nöjd så här efteråt. Det var en jättebra metod att 

använda för att alla skulle komma till tals.144  

 De flesta upplever inte att de fått ett ökad inflytande sedan de blev delaktiga i nätverket. 

Här går det att se en tydlig skillnad mellan enskilda boende och representanter från 

föreningslivet. De som representerar föreningslivet upplever inte att det fått det. Men många 

av dem påpekar att de redan innan hade inflytande. Ingen av de jag har intervjuat upplever att 

det finns någon part i samarbetet som har större inflytande över arbetssätt eller vilka frågor 

som kommer upp på dagordningen.  

 

4.3.4 Tillit 

En av huvudteserna i deltagardemokratiska teorier är att deltagarna ökar medborgarnas tilltro 

till systemet och att den allmänna känslan av främlingskap minskar. En av deltagarna berättar 

att hon genom sitt deltagande i verksamheten fått möjligheten att lärt känna många människor 

som bor i bostadsområdet och även området i sig.145 På frågan om de demokratiska fördelarna 

med samverkansprocessen redogjorde jag ju tidigare för att fördelen var att motsättningar och 

ett klassiskt ”vi och dom”-tänkande motverkas, vilket också leder till en ökad känsla av tillit.  

                                                 
141 K1 
142 K2 
143 HFAB 2001b:5 
144 K3 
145 D3 
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Alla deltagare utom en känner att de har förtroende för de andra deltagarna i nätverket. Han 

menar att han inte har förtroende för de andra på grund av att han känner att man hela tiden 

måste ”pusha på” så att det händer något. Han menar att det inte finns någon kollektiv 

ansvarskänsla.146 

                                                 
146 F2 
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5. SLUTSATSER 

I detta avslutande kapitel kommer jag att med utgångspunkt i det empiriska materialet 

besvara uppsatsens frågeställningar. Sedan avslutar jag med några råd som kan vara 

lämpliga för HFAB att ha i åtanke i framtida samverkansprojekt. 

___________________________________________________________________________ 

Syftet med denna uppsats har varit att ur ett deltagardemokratiskt perspektiv undersöka hur 

bred samverkan kring stadsdelsförnyelse fungerar. Jag har haft två frågeställningar, då min 

ambition har varit att dels kunna säga något om till vilken grad projektet har vilat på 

deltagardemokratiska grunder och dels hur väl samverkan har fungerat emellan de olika 

aktörerna i nätverket. Jag kommer nedan att redogöra för mina empiriska resultat i relation till 

frågeställningarna.  

  

I vilken utsträckning har det lokala utvecklingsarbetet på Vallås, från initiativtagning till 

genomförande, innefattat deltagardemokratiska aspekter?  

 Initiativet till det lokala utvecklingsarbetet kom både från det kommunala bostadsbolaget, 

HFAB och från Aktivitetsföreningen på Vallås. Att Aktivitetsföreningen har varit delaktig i 

initieringen av utvecklingsarbetet tyder på att det finns vissa inslag av deltagardemokrati i 

inledningsfasen. Till viss del kommer initieringen ”underifrån” och ger på så sätt uttryck för 

folkviljan. Samtidigt är både föreningslivet och olika kommunala aktörer på Vallås 

representerade i Aktivitetsföreningen, och det är HFAB som innehar ordförandeklubban, så det 

går inte att komma ifrån att det är de som är den i särklass största enskilda initiativtagaren till 

projektet. Så här motiverar HFAB sitt engagemang på Vallås: ”Inom HFAB ser vi på 

lokalsamhället som en helhet. Ett bra boende är mer än välskötta hus. Boendekvalitet handlar 

också om trygghet, trivsel och inflytande. Som kommunägt bolag och stor aktör vill HFAB ta 

initiativ som leder till att hela stadsdelen utvecklas och delta i den processen.”147  

 När det gäller besluts- och beredningsfasen har HFAB varit väldigt dominerande. Det var 

HFAB som planerade för och bjöd in till Framtidskonferensen 2008. Men jag vill ändå mena 

att man hade ett deltagardemokratiskt perspektiv och en tanke om ett jämlikt deltagande med 

sig under denna fas. Ingen behövde gå själv, då inbjudan gällde för två personer. Man hade ett 

förmöte innan så att alla kunde bekanta sig lite grann med varandra. Under själva konferensen 

                                                 
147 HFAB 2001b:3 
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använde man sig av en metod som syftar till skapa förutsättningar så att alla som vill kommer 

till tals.  

 Samtidigt så har utvecklingsarbetets genomförandefas inte lett till att deltagarna upplever 

att de har fått ett ökat inflytande. Detta beror inte på brister i samverkansprocessen, utan snarare 

på att deltagarna redan innan kände att de var delaktiga och hade inflytande i samhället. Detta 

skulle kunna tyda på att utvecklingsarbetet i första hand fångar upp människor som redan är 

engagerade. Man får på så sätt inte in fler och nya deltagare i processen utan istället är det några 

få välorganiserade som stärker sin position. På så sätt riskerar man att skapa större klyftor i 

samhället, där några blir allt mer engagerade men där andra istället marginaliseras ytterligare.  

  Jag vill mena att det lokala utvecklingsarbetet på Vallås vilar på deltagardemokratiska 

grunder, men att det också finns förbättringsområden som man måste arbeta med för att 

bibehålla kvaliteten i processen. Man måste vara medveten om problem med ojämlikt 

deltagande och inflytande. Men det vill jag mena att ansvariga på HFAB till stor utsträckning 

är, bland annat eftersom man ville ha den här genomlysningen av projektet. 

Hur förhåller sig nätverksdeltagarna till bred lokal samverkan och hur har nätverksgrupperna 

fungerat som samverkansform? 

 Det har ju som sagt försvunnit en del aktörer under resans gång. Men av de deltagare som 

är kvar och av dem som jag har träffat är en klar majoritet entusiastiska och har positiva bilder 

av den här samverkansprocessen. Man upplever att man har inflytande och att man blir lyssnad 

på. Det verkar som att viljan finns hos deltagarna. Man upplever arbetet som lustfyllt och 

givande. Det finns någon eldsjäl i varje nätverk som brinner lite extra för arbetet och håller 

således farten uppe. Förmågan finns hos majoriteten av deltagarna. En varning bör höjas ifall 

det försvinner ytterligare deltagare. Då kan arbetsbelastningen på dem som är kvar bli för stor. 

 Det mest grundläggande kriteriet för att en samverkansprocess överhuvudtaget ska kunna 

fungera är som jag tidigare nämnt att deltagarna har förstått vad som förväntas av dem. Tyvärr 

så är det inte så i detta fall. Om inte alla deltagare har samma bild om vad som ska göras, hur 

vägen dit ser ut och inom vilken tidsram man ska röra sig, så bäddar det för framtida konflikter. 

Initiativet kommer främst från HFAB. Om man menar allvar med att projektets framgång 

avgörs av i vilken mån som HFAB lämnar över ansvaret och makten till de berörda, det vill 

säga de boende på Vallås, så måste ju de boende på Vallås vara medvetna om denna plan.  
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5.1 Att tänka på vid breda samverkansprocesser 

För att göra mina forskningsresultat relevanta för utveckling av praktik och policy kommer jag 

nu att formulera några råd till HFAB som de (förhoppningsvis) kan ha nytta av i framtida 

arbete.  

Jag upplever att det finns stora likheter mellan HFAB:s lokala utvecklingsarbete och de projekt 

som utvärderats inom ramen för Storstadssatsningen och som jag redogjorde för i kapitel 1.4. 

Där skrev jag att en trend som man kunde se var olika ”blandgrupper”, som bildats på initiativ 

av kommunala förvaltningar och eller bolag. Kombinationen av representanter är den samma, 

kommunala tjänstemän, föreningslivet och enskilda boende i området, och väldigt ofta spelar 

bostadsföretagens tjänstemän en viktig roll. Processledarna nämns som en av de viktigaste 

kontaktpersonerna i stadsdelen, medan man sällan nämner någon politiker. Man menar att olika 

former för boendes delaktighet och inflytande har prövats med varierande framgång, men 

konsensus råder om slutsatsen att det enbart var ett fåtal och samma personer som deltog i dessa 

arrangemang. Dessutom, arrangemangen till trots, har insatserna för det mesta varit produkter 

som tjänstemän skapat och drivit. 

 Hos de boende på Vallås finns en gemensam syn av att man länge har blivit bortprioriterad. 

Detta gäller generellt, att stadens västra delar gynnas framför de östra. Men även inom den 

östra delen har man blivit nedprioriterad och satsningar har framförallt skett på stadsdelen 

Andersberg. Det har i mina intervjuer varit tydligt att deltagarna känner så här, och man anser 

att Vallås står på tur! Därför är det viktigt att inte göra dem besvikna. En del deltagare har 

vittnat om att andra inte vill engagera sig eftersom man anser att det är bortkastad tid då det 

ändå inte kommer att hända något, utan att det bara är prat.  

 Om det finns stora (och kanske orealistiska) förhoppningar kring vad man kan 

åstadkomma i nätverken, och om detta medföra att deltagarna känner att deras engagemang 

inte leder till något, och då kommer också deltagandet att försvinna.  

 

”Att organisera delaktighet i praktiken 

är inte lika lätt som att tala om den i teorin.”148 

 

 

                                                 
148 Lathi Edmark 2002:36 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 
 

Frågeområde 1 – bakgrund 
- Hur blev du delaktig i utvecklingsarbetet?  

- Företräder du någon eller representerar du dig själv?  

- Har du varit med från början/ kommit in senare? 

 

Frågeområde 2 – samverkan i nätverk 

- Vad anser du är syftet/målet med utvecklingsarbetet? 

- Varför tror du att valde man Vallås? 

- Vem skulle du säga initierade projektet?  

Samverkan 

- Hur ser du på bred lokal samverkan kring stadsdelsförnyelse? 

- Vilka är vinsterna med samverkan? 

- Vilka är för- och nackdelarna med samarbetet?  

- Hur skulle samarbetet kunna förbättras?  

Nätverk 

- Varför valde man att arbeta i nätverk? 

- Vilka aktörer deltar i nätverket?  

- Har det försvunnit respektive tillkommit aktörer under projektets gång?  

- Hur upplever du nätverksarbetet och nätverksmötena? 

- Hur gör ni i nätverket för att ha samsyn kring de ämnen ni diskuterar?  

 

Frågeområde 3 – deltagarnas förståelse, vilja och förmåga 

Förståelse 

- Vad är ditt mål och hur ser vägen dit ut för dig?  

- Vad har genomförts hittills? 

- Hur har ni fördelat uppgifter och ansvar mellan deltagarna? 

- Anser du att det är tydligt och klart vad som förväntas av dig? 

 

 

Vilja  

- Vilket eller vilka är skälen till att du är delaktig i utvecklingsarbetet? 

- Upplever du att det finns någon som är mer engagerad än övriga, en så kallad eldsjäl? 



 

Förmåga 

- Vilka resurser har man till sitt förfogande? 

- Hur har samverkan finansierats? 

- Finns det hinder för att delta? När sker nätverksträffarna?  

- Vad händer om du är förhindrad att delta? Ersätter någon dig? 

 

Frågeområde 4 – deltagardemokrati 
- Upplever du att den här samverkansprocessen omfattas av demokratiska principer?  

- Vilka demokratiska för- respektive nackdelar har du upplevt under processens gång? 

- Har man ställts inför några dilemman? 

- Finns det något som du tycker man skulle ha gjort annorlunda? 

- Deltog du i första konferensen 2001?  

o Om ja, skiljer arbetet sig åt? Upplever du något som annorlunda?  

Fler deltagare  

- Vilka målgrupper finns representerade?  

- Vilka har varit viktigast att ha med i samverkan? 

- Finns det några som ni inte har velat ha med? 

- Är det någon uppenbar intressent som uteslutits från deltagande? 

Politisk jämlikhet 

- Upplever du att du har fått ett ökat inflytande sedan du blivit delaktig i nätverket? 

- Finns det någon part i samarbetet som har ett större inflytande över hur ni samarbetar 

eller vilka frågor ni jobbar med? 

Demokratisk kompetens 

- Har du, sedan du engagerade dig i nätverket, fått mer eller mindre kunskap kring hur 

politiken fungerar i kommunen? 

- Har nätverket någon kontakt med politiker? 

o Om ja, har du fått en förändrad förståelse för deras resonemang och 

argumentation i de frågor ni har berört? 

- Skulle du säga att du är intresserad av politik? 

- Har ditt politiska intresse förändrats sedan du engagerat dig i nätverket?  

- Har du fått ett förändrat intresse för andra politiska frågor, som ett resultat av att du 

varit engagerad i nätverket? 

Tillit 

- Har du, sedan du engagerade dig i nätverket, fått en förändrad tilltro till din förmåga att 

påverka politiker? 



 

- Känner du förtroende gentemot de andra aktörerna i samarbetet? 

- Tycker du att det är viktigt med förtroende mellan parterna i samarbetet? 

 

 

 

 

 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Jennie Johansson


