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Abstract 

Urbanplanering är idag ett aktuellt ämne. Under 1900-talet har Sverige haft en socialistisk syn 

på urbanplanering men under de senaste två decennierna har detta ändrats mot ett nyliberalt 

synsätt. Nyliberalism innebär ett styrsystem präglat av governance med ett vinsttänkande som 

prioriterar ekonomiska värden, något som genomsyrar all urbanplanering idag enligt den 

amerikanske urbanforskaren Susan S. Fainstein. Fainstein har tagit fram en teori om Den 

rättvisa staden där hon utvecklat tre grundläggande sociala rättvisevärden i urban 

samhällsplanering. För att uppnå Den rättvisa staden behövs tre rättvisevärden: demokrati, 

mångfald och jämlikhet. Denna studie applicerar hennes teori i en fallstudie om Södra infarten 

i Halmstad. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer med politiker och tjänstemän, 

kombinerat med en textanalys. Studiens slutsats är att Halmstads kommun enbart uppfyller tre 

av nio kriterier utifrån den operationalisering vi gjort av Fainsteins rättvisevärden. Detta innebär 

att kommunens urbanplanering för Södra infarten inte uppfyllde något av de tre värdena för 

Den rättvisa staden.  
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1. Inledning 
”Vilken stad vi vill ha kan inte skiljas från frågan om vilka värden som vi eftertraktar.”1 

 

Staden är den plats där vi föds, lever och åldras. Urbanpolitiken i Sverige under 1900-talet har 

präglats av socialistiska idéer med det så kallade folkhemsbygget,2 men detta har på senare år 

förändrats och gått mot mer nyliberala strömningar. Funktionen av staden är av väsentlighet för 

såväl medborgarens välmående som för stadens utveckling. Vilka funktioner och värden som 

har prioriterats i den urbana planeringsprocessen har varierat över tid i västvärlden. Med 

följderna av globaliseringen och avindustrialiseringen har det skapats en trend för vad som 

värdesätts och prioriteras ur en urbanplanerares (politiker och tjänstemän) intresse.3 I sin bok 

”The Just City”, hädanefter refererad till ”Den rättvisa staden”, argumenterar den amerikanska 

urbanforskaren Susan S. Fainstein för att urbana processer enbart värderas och behandlas efter 

kapitalistiska och ekonomiska aspekter. Enligt Fainstein är den urbana planeringspolitiken som 

förs idag av beslutsfattare främst nyliberal i sin taktik att fördela resurser som gynnar innovation 

och optimering av ekonomisk tillväxt som leder till ett bra affärsklimat i staden. Resultatet är 

ett utilitaristiskt resonemang där det handlar om att gynna största möjliga antalet medborgare. 

Detta har i sin tur lett till att minoriteter förbisetts och en urbanplanering som riskerar att gå ut 

över det sociala välmåendet enligt Fainstein.4 Tesen i Fainsteins teori är att sociala 

rättvisevärden inte tillgodoses och att beslutsfattare prioriterar att stödja utvecklingsprojekt som 

är lönsamma investeringsmöjligheter snarare än att förbättra kvaliteten på redan existerande 

perifera stadsdelar. Denna process som enligt henne kantas av kapitalistiska värden resulterar i 

zonindelningar av städerna vilket leder till segregation.5 

 

Fainsteins forskning inom urbanplanering har studerat vad konsekvenserna blir om sociala 

värden får stå tillbaka när de ekonomiska prioriteras. Fainsteins teori om Den rättvisa staden 

skiljer sig från andra forskare inom urbanplanering som fokuserar på ekonomisk tillväxt.6 

Teorin innebär att om en stad skall uppnå rättvisa krävs det tre komponenter i 

planeringsprocessen: demokrati, mångfald och jämlikhet. Dessa tillsammans utgör de sociala 

rättvisevärdena. I sin teori riktar hon kritik mot befintliga urbana institutioner och policys som 

bidrar till en fortsatt kapitalistisk styrning av fri- och rättigheter.7  

 

Denna studie utgår från en fallstudie för att belysa rättviseperspektivet i Halmstads kommuns 

stadsprojekt Södra infarten och tillämpar Fainsteins urbankritiska teori, vilken handlar om att 

rättfärdiga svar i normativa frågor. Även om det framställs som ett projekt angående en väg 

med cykelspår och broar för att skapa en integrering mellan stadens östra delar och Östra 

stranden, är alla projekt en enskild byggsten i en gemensamt formad stad. Med detta i åtanke 

bör alla enskilda delar belysa rättviseaspekter. Det är en begränsad planprocess och en 

samhällsproblematik där frågan ställs för vilka staden planeras. En nyckelkomponent i den 

svenska staten är kommunernas autonomi med det lokala självstyret över urbanplanering. 

Således är kommunen och den lokala nivån given för denna studie.8 

 

                                                           
1 Harvey. 2008. s.1 
2 Nationalencyklopedin. 2016. 
3 Fainstein. 2010. s.1-2 
4 A.a. s.8 
5 A.a. s.1 
6 Ibid 
7 A.a. s.6 
8 Nilsson. 2007. s.3 
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Urbanplanering är idag ett aktuellt ämne. Enligt en rapport skriven på uppdrag av Boverket 

efterfrågas nationella riktlinjer för urbanpolitik i allt större utsträckning där städers ökade 

betydelse för samhället jämfört med förr belyses. Dagens problematik kring städer gällande 

globala såväl som lokala frågor, knyter an till den rådande hållbarhetsdiskursen i 

urbanplanering. Hållbarhet är idag ett brett begrepp som innebär hänsynstagande till både 

ekonomi- och miljöfrågor såväl som den sociala aspekten med blandade städer där människor 

möts.9 Urbanplanering ses idag som en nyckelkomponent för samhällsutvecklingen för att 

skapa goda livsmiljöer och uppnå en attraktionskraft som lockar till sig företag och medborgare. 

Det är staden och dess urbana planering som har möjligheten att utforma världen och det är 

inom staden vi är beroende att leva.10 Denna fängslande politiska och samhälleliga utveckling 

som går att urskilja kring urbanplanering, med ett ständigt ökande fokus på urbana processer 

på den politiska arenan, är grunden till engagemanget i denna studie. 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Det intressanta för denna studie är hur den samhälleliga- och politiska utvecklingen skett av 

urbanplanering, samtidigt som det är ett tämligen outforskat fält ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv.11 Valet av fallet Södra infarten i Halmstads kommun grundas på två skäl. Det första 

är att det är ett pågående projekt som innebär en omfattande stadsomvandling. Det andra är att 

det i kommunens framtidsvision för år 2030 slås fast att urbanpolitiken bör grundas på de tre 

värderingarna demokrati, lika värde och hållbar utveckling.12 Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) anser att urbanpolitik idag ska präglas av jämställdhet och mångfald för att 

bygga hållbara städer. Detta kopplar vi till Fainsteins teori som grundas på liknande värderingar 

och påvisar behovet av att studera urbana processer och staden då det är där många människor 

föds, lever och åldras.13  

 

Syftet med denna studie är att belysa rättviseaspekter i urbanplanering genom att studera 

kommunalplanering kring projekt Södra infarten. Detta har sin utgångspunkt i Fainsteins tre 

värden för social rättvisa vilket även är forskningsstrategin för denna studie. Denna studie 

genomförs med hjälp av en tolkande metod och det huvudsakliga empiriska materialet grundas 

på semistrukturerade intervjuer med politiker samt tjänstemän från Halmstads kommun. Dessa 

individer är nyckelpersoner i studiens valda fall. Materialet från intervjuerna har sedan 

kompletteras med en textanalys för att skapa så hög tillförlitlighet till resultatet som möjligt. 

 

De frågeställningar som vi i denna studie ska besvara är följande: 

 

1. Hur framställs de sociala rättvisevärdena demokrati, mångfald och jämlikhet i Halmstads 

kommuns policydokument? 

2. Vilka synsätt på demokrati, mångfald och jämlikhet finns hos politiker och tjänstemän med 

ansvar för urbana planeringsfrågor i Halmstads kommun? 

3. Hur har de sociala rättvisevärdena demokrati, mångfald och jämlikhet tillämpats i projekt 

Södra infarten?  

 

De två första frågeställningarna berör en generell och lokal nivå kring den politiska kontexten 

i Halmstads kommun som projekt Södra infarten befinner sig inom, samt vad det finns att lära 

                                                           
9 Fredriksson & Marntell. 2013. s.3 
10 Harvey. 2008. s.1 
11 Andersson. 2009. s.11 
12 Samhällsbyggnadskontoret. 2013. s.8 
13 Sveriges Kommuner och Landsting. 2016. 
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där om rättviseaspekter. Den sista frågeställningen är mer specifik för projekt Södra infarten 

och därmed den mest centrala för denna studie. Studien aktualiserar den politiska processen och 

har såväl utomvetenskaplig- som inomvetenskaplig relevans. Den utomvetenskapliga 

relevansen handlar om något som i allmänhet uppfattas som väsentligt för samhället. Då 

urbanplanering är en del av samhällsutvecklingen i staden vill vi lyfta fram hur platsen 

medborgarna lever i påverkas av den politiska processen och vilka värden den styrs av. Den 

inomvetenskapliga relevansen för studien handlar om hur resultatet kan bidra till forskningen.14 

Forskningen vet väldigt lite om sociala värdens betydelse i urbanplanering och vad de kan visa 

oss om den socialt konstruerade verkligheten. Med denna studie ämnar vi att applicera 

Fainsteins teori i en svensk kontext och kan således ses som ett alternativ inom den rådande 

forskningen där David Harveys teori om ”Rätten till staden” är vanligt förekommande.15 

Harveys teori fokuserar på människorna i staden och deras rätt till att få styra den urbana 

utvecklingen och vikten av värden som formar processen, ur ett ekonomiskt och kapitalistiskt 

perspektiv.16 Vår studie handlar om att ge en förståelse för urbanplanering utifrån det empiriska 

fallet projekt Södra infarten. Luckan som studien ämnar att fylla och bidraget den lämnar till 

den rådande forskningen, handlar om en undersökning av sociala rättviseaspekter i 

utvecklingsprojekt kring staden ur ett statsvetenskapligt perspektiv. 

 

1.1.1 Avgränsningar 

Med tanke på tidsrymden för studien, och för att hålla så god kvalitet som möjligt, har en del 

avgränsningar gjorts. Studien har enbart utgått från Halmstads kommun och projekt Södra 

infarten, då det är svårt att hålla lika god kvalitet om fokus ligger på flera fall samtidigt i ett 

sådant här tidsbegränsat arbete. Studien innefattar även endast en undersökning av initierings- 

och beredningsfasen i den politiska processen. Detta är både en avgränsning och ett påtvingat 

val då Södra infarten är ett pågående projekt. Vidare består textanalysen enbart av fyra 

policydokument då en analys av samtliga policydokument som finns tillgodo för projekt Södra 

infarten hade inneburit en alltför omfattande textanalys. Syftet med textanalysen är inte att bilda 

det huvudsakliga materialet utan det ska enbart verka som ett komplement till intervjuerna. 

 

1.2 Disposition 

Det inledande avsnittet beskriver studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. 

Därefter behandlas tidigare forskning som är relevant för studiens ämne, avsnitt två. Avsnitt tre 

handlar om det teoretiska ramverket bestående av kritisk urbanteori samt Den rättvisa staden 

med tillhörande definitioner av rättvisevärdena demokrati, mångfald och jämlikhet.  Detta 

avsnitt presenterar även den politiska processen, vidare benämnt som policyprocessen, då denna 

är en utgångspunkt för studiens empiriska material. Detta följs av avsnitt fyra som beskriver 

samt problematiserar studiens val av metodologi och empiri. I det femte avsnittet behandlas 

projekt Södra infarten med en kort bakgrund till fallet. Detta för att ge en introduktion till 

projektet och urbanplaneringen i Halmstads kommun för att öka förståelsen.  

 

Det sjätte avsnittet presenterar resultat och analys. Anledningen till valet av båda 

benämningarna är för att även om det är ett resultat, utför vi en kvalitativ studie där vi som 

forskare har tolkat materialet. Således blir behandlingen av resultatet även en analys. I detta 

avsnitt behandlas det empiriska materialet och för tydlighetens skull är avsnittet uppdelat i 

rubriksättningen efter studiens tre frågeställningar. Den första frågeställningen i analysen och 

                                                           
14 Badersten & Gustavsson. 2010. s.93 
15 McQuarrie. 2012. s.865 
16 Harvey. 2008. s.1-2 
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dess dokument är uppdelad efter frågeställningarnas nivåindelning, som handlar om den 

politiska kontextens generella nivå och den specifika för projekt Södra infarten. Den tredje 

frågeställningen i analysen är strukturerad efter de tre sociala rättvisevärdena. Avslutningsvis 

kommer avsnitt sju med studiens slutsats, uppdelat efter frågeställningarna, och en diskussion 

kring studiens resultat. Detta avsnitt presenterar även inspiration till vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning 

Frågor kring staden, dess förnyelseambitioner och policyprocessen är ett debatterat och aktuellt 

ämne. Med globaliseringen och avindustrialiseringen som skett har det förändrat 

urbanplaneringen i grunden. Städerna konkurrerar med varandra på en internationell och 

nationell arena för att locka medborgare emellan sig, samtidigt som forskning visar att städerna 

blir allt mer segregerade. Den tidigare forskningen som finns gällande staden utgår ofta från 

miljö-, mångfald-, planerings-, och ekonomiska frågor samt är mestadels ur en sociologisk eller 

naturvetenskaplig utgångspunkt.17 Inom statsvetenskapen är forskningen bristfällig kring 

urbanplanering, även om det finns ett fåtal studier som behandlar området. Vi anser oss tydligt 

kunna urskilja tre olika inriktningar inom den samhällsvetenskapliga forskningen om 

urbanplanering i en svensk kontext. 

 

Den första inriktningen, och den som är mest förekommande bland statsvetare, handlar om 

frågor kring offentlig förvaltning och policyprocessen i urbanplanering. Studier gällande 

beslutsprocessen inom planering och offentlig förvaltning är inte ett outforskat studieområde 

men det är ovanligt att studera det utifrån sociala värden i den urbana kontexten.18 Forskaren 

Mikael Granberg har skrivit sin avhandling kring policyprocessen i urbanplanering utifrån 

fallstudien Östra hamnen i Västerås. Det är tydligt i Granbergs avhandling att fokus ligger på 

hur effektivitet kommer fram i processen, snarare än sociala värden.19 Detta stödjer Fainsteins 

teori om att forskning om urbanplanering ofta inte behandlar sociala värden. Granbergs studie 

redogör även att dagens policyprocess har blivit alltmer utdragen då det rör sig om fler 

involverade aktörer utanför staten, men att den fortfarande eftersträvar effektivitet. Detta är 

något vi har haft i åtanke i bakgrunden för projekt Södra infarten och något som vi kommer 

behandla mer under avsnitt fem.20 Vi har även använt Granbergs avhandling som en 

utgångspunkt för policyprocessens betydelse vid en studie av ett utvecklingsprojekt. 

 

En annan statsvetenskaplig forskare som i sin avhandling hanterat frågor inom urbanpolitiken 

är Tove Dannestam. Dannestams studieobjekt är Malmö och fokus ligger på hur de 

urbanpolitiska idéerna formas, vad som väljs ut och vilka som förverkligas.21 Hennes forskning 

går att dra paralleller till denna studie då hon lyfter vad som i urbana planeringsprocesser har 

prioriterats kring ekonomisk tillväxt eller sociala värden. Dannestam påstår att det finns ett 

styrsystem präglat av governance i urbanplaneringen vilket är svårt som forskare att studera. 

Hennes forskning visar att näringslivet har varit mer insatta i processen än vad som går att 

urskilja i de politiska besluten. Dannestam markerar även tydligt att det är en distinkt skillnad 

mellan att urbanplanerarna träffar medborgarna och om de verkligen har en reell påverkan.22 

En annan iakttagelse hon nämner är att det i samråden kan uppstå en makthierarki mellan 

urbanplanerarna och medborgarna. Att bryta de hierarkiska maktrelationerna är svårt men om 

samråden hålls på en annan plats än stadshuset får det en symbolisk betydelse och leder till ett 

mer informellt möte.23 Det är således intressant för oss att se om detta även stämmer i samråden 

för projekt Södra infarten. Dannestams forskning kommer att diskuteras mer i avsnitt sju.  

 

                                                           
17 Broms Wessel, Tunström & Bradley. 2006. s.13-16 
18 Fainstein. 2011. s.3-4 
19 Granberg. 2004. s.5 
20 A.a. s.45-52 
21 Dannestam. 2009. s.26 
22 A.a. s.263 
23 A.a. s.149 
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Den andra inriktningen som kommit mer på senare år, i och med dagens samhällsutmaningar 

i form av ett ökat mångfaldssamhälle, studerar begrepp så som segregation och mångfald 

grundligare. Detta rör sig om sociologiska studier med en anknytning till statsvetenskap men 

som då fokuserar mer på hur sociala processer ser ut än på policyprocessen. Malmö Högskolas 

institution för urbana studier (US) ligger i framkant inom detta forskningsfält.24 Tapio Salonen 

som är forskare vid US har studerat segregationsmönstret i Landskrona.25 I Sverige idag kan vi 

se ökade polariseringstrender och mer homogena stadsdelar,26 vilket beror på kommunernas 

urbanplanering.27 Salonen studerar det sociala värdet mångfald och hans studie kopplar vi 

samman med Fainsteins då de båda använder samma begrepp. För dem innebär begreppet delvis 

zonindelningar av städer vilket ett projekt som Södra infarten kan innebära. Vidare hur 

mångfald kan beaktas i urbanplaneringen för minskad segregering, behandlas i diskussionen. 

 

Den sista inriktningen handlar om den rättvisa processen och det önskvärda i urbanplanering, 

med andra ord det denna studie knyter an till i och med Fainsteins teori. Som tidigare nämnts 

är Fainsteins inriktning som urbankritiker med fokus på den rättvisa processen, ovanlig i 

forskningen. Dock har forskare som Peter Marcuse och Ronald van Kempen studerat det 

önskvärda i processen kring staden utifrån olika nivåer: den globala och lokala samt stadens 

förändrade roll i och med detta.28  

 

Moa Tunström avhandling tillhör samma inriktning då hennes syfte är att granska den pågående 

diskussionen kring urbanplanering och olika aspekter av dess ideal. Hennes avhandling utgör 

inte en kritisk granskning av hur urbanplanerare uppnår den goda staden utan granskar andra 

forskares ställningstaganden i en svensk diskurs under 1900-talet. Tunström diskuterar bland 

annat Fainsteins tidigare verk innan Den rättvisa staden.29 Tunströms avhandling är intressant 

för denna studie då hon problematiserar den pågående debatten kring urbanplanering och hur 

komplicerad den verkligen är. Det handlar inte bara om policyprocesser utan även om politisk 

teori samt flertalet aktörer på såväl olika nivåer inom staten som i näringslivet. I sina slutsatser 

kommer hon fram till en distinktion mellan den moderna- och traditionella staden. Den senare 

uppvisar en historisk kontext med identitet medan den första får en problematiserad stadsbild.30 

Stadens historiska kontext som förklaring till urbanpolitik är något som även Fainstein tar upp 

då hon påstår att hennes teori inte är globalt anpassad för generalisering utan en västerländsk 

middle-range theory som är beroende av sin historiska kontext.31 Detta är en intressant vinkel 

då Halmstad är en äldre stad och således något vi tagit i beaktning.32  

 

Forskaren Jon Loit diskuterar staden i en svensk kontext i sin avhandling och tar, likt Fainstein, 

upp sociala värden. Avsikten med avhandlingen var att med utgångspunkt i den segregation och 

socioekonomiska polarisering som finns idag, ta reda på vilken väg som Stockholms 

urbanplanering har tagit.33 Loit ville studera huruvida Stockholms urbanplanering väljer att 

motverka segregation, och på så viss medverka till en rättvisare stad,34 samt ifrågasätta om det 

                                                           
24 Malmö Högskola. 2016. 
25 Salonen. s.151-152 
26 A.a. s.150-153 
27 A.a. s.168 
28 Marcuse & Kempen. 2000. s.1-2 
29 Tunström. 2009. s.14 
30 A.a. s.155 
31 Fainstein. 2010. s.61 
32 Halmstads kommun. 2016a. 
33 Loit. 2014. s.13 
34 A.a. s.11 
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är möjligt i det nyliberala klimat som finns idag.35 Loit härleder den moderna urbanplaneringen 

från en tid då visionen fanns om en god stad utan sociala problem. Planering är enligt Loit, den 

sociala praktik som avgör hur städerna skall se ut och därmed är avgörande för segregation samt 

orättvisor inom staden.36 Loit uttrycker mångfald som en viktig komponent i planeringen för 

att en stad skall kunna vara socialt hållbar och rättvis.37 Hans diskussion kring värdet mångfald 

samt slutsatsen om urbanplaneringens ökade betydelse för en rättvis och heterogen stad, är 

något vi tar med oss i denna studie. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att urbanplanering är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där 

kunskap inom flera områden så som statsvetenskap, sociologi, naturvetenskap och ekonomi 

krävs för att se helheten av urbanplanering. För att förklara samhället och olika kontexter krävs 

det idag allt mer tvärvetenskapliga studier som forskare gemensamt tar sig an genom olika 

angreppssätt. Detta påvisar en av fördelarna med den tvärvetenskapliga samverkansgrupp 

denna studie är med i mellan studenter som tittar på stadsplanering. Tidigare forskning visar 

även att den inriktning som denna studie har är ett outforskat område ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv vilket gör denna studie relevant. Tidigare forskning har bidragit med inspiration till 

genomförandet av denna studie. 

 

 

  

                                                           
35 Loit. 2014. s.14 
36 A.a. s.18 
37 A.a. s.15 
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3. Teoretiskt ramverk 
Det forskningsfält som denna studie placeras inom är offentlig förvaltning med koppling till 

urbanpolitik. Förvaltningspolitik innebär idéer samt beslut som riktas till offentliga sektorns 

organisation och processer.38 Studien har fokuserat på urbana planeringsprocesser vilket gör 

forskningsfältet högst lämpligt.  

Studiens teoretiska ramverk utgår främst från Fainsteins teori om Den rättvisa staden men till 

viss del även från policyprocessen. För att kunna använda oss av Fainsteins teori kommer vi 

även att behandla kritisk urbanteori då det är inom den vetenskapsteori som hon är verksam. I 

denna studie prövar vi en teori som inte har uppkommit ur empirisk data likt tillämpning av 

teorigenerering, utan har funnits med innan forskningsstudiens början. Detta gör att det måste 

preciseras var och hur tanken är att teorin ska användas.39 Alvesson och Sköldberg refererar i 

sin bok “Tolkning och reflektion” till Toulmin som menar att teorier inte är något som prövas 

utan något som används. Förklaringen av en teori är att likna med beskrivningen av regler som 

forskarna ska förhålla sig till, vilka behandlas i detta avsnitt.40 

3.1 Kritisk urbanteori 

Kritisk urbanteori (Critical urban theory) skiljer sig från andra urbana teorier, så som 

Chicagoskolan, på det sätt att den avfärdar den klassiska uppdelningen av marknadsdriven och 

marknadsorienterad kunskap. Dagens alltmer vanliga nyliberala politik betonar effektivitet, 

vilket kritisk urbanteori vill komma bort ifrån för att istället fokusera på sociala värden inom 

politisk och ideologisk kunskap. De sociala normerna ifrågasätts och betydelsen av den 

historiska och kulturella kontexten som staden befinner sig i. Staden är i en ständigt formbar 

karaktär som påverkar medborgarna. Teorin är således en kritik av orättvisa, exploatering och 

maktstrukturen i städer. Den insisterar på en mer demokratisk och social rättvisa för en ökad 

hållbar form av urbanisering. Alla möjligheter för att betona de sociala värdena finns idag, men 

de trycks undan av dominerande institutionella och byråkratiska arrangemang.41 Peter Marcuse 

är en kritisk urbanteoretiker som anser att syftet med teorin hör ihop med behovet av att ta tag 

i problematiken kring hur vi gör för att förstå rätten till staden och hur detta mål skall 

definieras.42 De som först formulerade kritisk urbanteori var radikala vänsterorienterade 

forskare som Castells, Marcuse, Lefvebre och Harvey, år 1968. Teorin formulerades främst i 

Frankfurtskolan i Marxs och Hegels traditioner.43 

 

3.2 Den rättvisa staden 

I Fainsteins bok ”The Just City” kritiserar hon den urbana planeringpolitiken och de 

bakomliggande maktstrukturerna som förekommer i västvärlden, således vilka värden som idag 

styr processen. Fainsteins åsikt är att den urbanpolitik som förs idag är på bekostnad av stadens 

minoriteter som bortprioriteras i processen för satsningar på ekonomisk tillväxt och därmed 

stadens attraktivitet. Med denna kritik gentemot att den urbana planeringsprocessen på lokal 

nivå lägger större vikt vid ekonomiska värden än sociala, har Fainstein utvecklat en teori 

gällande vilka komponenter som tillsammans formar en rättvis stad. Fainsteins avsikt är att 

utforma en urbanteori om rättvisa och att använda denna för att utvärdera existerande och 

                                                           
38 Bengtsson. 2012. s.5 
39 Alvesson & Sköldberg. 2008. s.43 
40 A.a. s.41 
41 Brenner. 2009. s.198 
42 Marcuse. 2009. s.185 
43 Brenner. 2009. s.199 
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potentiella institutioner. Fainsteins ambition är dock inte att utveckla en teori för den goda 

staden, då den har ett starkare fokus på humanitärt välmående, utan hennes fokus ligger på en 

rättvis stad.44  

 

Att använda begreppet rättvisa för utvärdering av urbanpolitik är värdeladdat. Det är en svår 

balansgång mellan rättvisa och dagens nyliberala formuleringar för beslutsfattande så som 

konkurrenskraft och dominans. De nyliberala formuleringarna ämnar att möjliggöra 

marknadsprocesser och minska statlig inblandning. Den nyliberala tanken är att 

marknadsprocesser resulterar i en mer effektiv fördelning av resurser och erbjuder incitament 

vilket stimulerar innovation och ekonomisk tillväxt.45 Frågan som Fainstein ställer sig är: 

effektivitet till vilket pris? Enligt hennes forskning är det tydligt att de minst välbärgade är de 

som påverkas mest negativt av urbana projekt. Trots detta finns det mer intresse hos 

urbanplanerarna att uppnå effektivitet än att prioritera dessa grupper. Med detta som bakgrund, 

utvecklades en teori om sociala värden och deras vikt för en rättvis stad. Fainstein fann det 

oförståeligt att ekonomisk tillväxt och effektivitet på marknaden har tagits i större beaktning än 

sociala aspekter.46 

 

Enligt David Harvey är det omöjligt för honom att definiera begreppet rättvisa då innebörden 

av ordet varierar beroende på social, geografisk och historisk kontext.47 Detta har Fainstein 

anammat och för att kunna göra Den rättvisa staden på något vis mätbar, har hon 

operationaliserat teorin till tre kriterier som alla är komponenter för rättvisa. Fainstein vill inom 

den urbana kontexten fragmentera rättvisebegreppet ner till kriterierna demokrati (democracy), 

mångfald (diversity) och jämlikhet (equity), vilka bör influera alla offentliga beslut. Att 

översätta begrepp från engelska till svenska innebär att ta sig över språkbarriärer, vilket kan 

begränsa och komplicera. Fainstein själv uttrycker att det finns två engelska ord, Equality och 

Equity, som har mer eller mindre samma mening men som det ligger olika tyngd vid. Skälet till 

att Fainstein väljer att inte använda ordet Equality motiverar hon till att dess innebörd är för 

komplext, krävande och orealistisk att använda som mål i kontexten för kapitalistiska städer.48 

Valet blev därför att använda ordet Equity. Problemet som skapas här för den svenska 

översättningen är att innebörden av orden är olika. Vid en direktöversättning av dem skulle 

Equity benämnas som rättvisa och Equality som jämlikhet. Det ord som vi ändå kommer att 

fortsättningsvis referera till är jämlikhet då det upplevs som det självklara valet efter tolkning 

av hur Fainstein använder ordet Equity. De två resterande begreppen Democracy och Diversity 

är det däremot inga problem att översätta utifrån Fainsteins teori och dessa kommer att 

fortsättningsvis benämnas som demokrati och mångfald. Fainstein diskuterar att det finns 

spänningar mellan de tre värdena och att de inte alltid är förenliga med varandra.49 Om så är 

fallet ska alltid jämlikhet ges företräde.50  

 

Utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv är det inte helt självklart vilka definitioner som ska 

tillämpas angående demokrati, mångfald och jämlikhet då det finns olika förklaringar. Då vi 

har valt att tillämpa Fainsteins teori anser vi det lämpligast att använda hennes definitioner även 

                                                           
44 Fainstein. 2010. s. 5 
45 A.a. s.8 
46 A.a. s.9 
47 A.a. s.11 
48 A.a. s.36 
49 A.a. s.48 
50 A.a. s.82 
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om kända filosofer som Rawls och Montesquieu har andra åsikter.  Nedan ska vi definiera de 

tre värdena för att sedan operationalisera dem. 

 

3.2.1 Demokrati 

Demokrati (democracy) är det första värdet som handlar om medborgerligt deltagande i 

policyprocessen. Att ha medborgare med i processen innebär en del fördelar så som att 

beslutsprocessen blir mer demokratisk, förvaltarna får reda på lokalkunskap som kan vara till 

nytta inte minst i implementeringsfasen. Det blir även en mer transparent process enligt 

Fainstein.51 Kriterierna för medborgerligt deltagande och för att främja demokratin, är bland 

annat att en talesperson ska tilldelas de berörda medborgare som inte själva kan delta i samråden 

för att föra deras talan. Detta av skälet att det ska ske en rättvis fördelning av intressen vilket 

inte är möjligt om inte samtliga kan delta. Fainstein rangordnar även vilka medborgare som ska 

höras i olika sammanhang, exempelvis ska extra hänsyn visas de medborgarna som bor i det 

berörda området eller intill. Däremot ska även närliggande områden inkluderas i 

beslutsfattandet även om detta ska vara till mindre del än de direkt berörda. För områden som 

är obebyggda bör hela staden höras.52  

 

Nackdelarna är dock att medborgardeltagande kan vara ett hinder för värdet jämlikhet då det 

kan leda till trångsynthet och korruption. Dock är det inte någon händelseutveckling som ändå 

inte kan uppstå av traditionella former av styre.53 En annan problematik som återkommer är 

oron över att bara för att samtliga medborgarna deltar i processen kommer inte de strukturella 

ojämlikheterna att försvinna. Det handlar om den historiska kontexten angående social och 

ekonomisk ojämlikhet där vissa medborgargrupper som deltar enbart handlar efter eget intresse. 

Enligt Fainstein finns det inget som definitivt tyder på att medborgare bryr sig mer om 

samhällets bästa än sitt eget.54 Hon menar dock att det inte handlar om deltagandet i sig utan att 

rättvist representera samhället och lyfta upp socioekonomiskt svaga grupper som annars inte 

hörs.55 Det handlar om att medborgarna som deltar i planeringsprocessen inte ska tystas av en 

starkare grupp. Medborgerligt deltagande är dock inte alltid så effektivt enligt Fainstein, då det 

finns tendenser till att det uppstår en känsla av meningslöshet bland medborgare som deltar i 

processen då de upplever att de inte har en verklig påverkan. Ofta är medborgare deltagare i 

processen i syfte att uppnå transparens mot samhället och för att marknadsföra staden på ett 

positivt sätt. Fainstein anser att medborgerligt deltagande ska ha en reell, en verklig, påverkan 

i processen då medborgarnas åsikter allt för sällan får gehör och senare blir verkliga beslut. Det 

är först då medborgarna känner sig betydelsefulla i processen som de kommer att delta.56 

 

3.2.2 Mångfald 

Det andra värdet som ingår i Fainsteins teori är mångfald (diversity). Fainstein menar att 

begreppet innebär mer än en politisk ambition om att uppmuntra acceptans av skillnader av 

olika slag. För Fainstein innebär mångfald att inkludera alla i den fysiska miljön och att inte 

skapa gränser i staden som exkluderar någon.57 Begreppet har mött en del kritik om att det är 

ett strategiskt valt krav för rättvisa, eftersom det anses låta bra, snarare än vara av praktisk 

                                                           
51 Fainstein. 2010. s.67 
52 A.a. s.175 
53 A.a. s.67 
54 A.a. s.30 
55 A.a. s.175 
56 A.a. s.64-65 
57 A.a. s.67, 75 
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relevans. Chris Hamnett är en av kritikerna gentemot begreppet, av skälet att han anser att det 

enbart är ett taktiskt val av Fainstein och att ordet tolerans är ett mer relevant begrepp inom 

detta avseende. Detta håller Fainstein dock inte med om då hon anser att tolerans har en 

nedlåtande karaktär. Mångfald enligt Fainstein refererar på ett bättre sätt till den psykologiska 

miljön samt till de politiska ambitionerna om att uppmuntra acceptans av samtliga i det sociala 

rummet.58 Ytterligare kritik som riktats gentemot begreppet kommer från Peter Marcuse som 

anser att det enbart lyfter de som är utanför samhället men inte de som är innanför. Detta menar 

Marcuse istället skapar ett exkluderande av de som inte anses vara diskriminerade vilket även 

det är fel. Jane Jacobs är en stark influens inom urbanplanering och har likt Fainstein 

argumenterat för mångfald inom staden. Jacobs har kommit fram till slutsatsen att mångfald är 

en komponent som gör staden mer tilltalande och även är källan till ekonomisk produktivitet. 

Detta på grund av att urban mångfald stimulerar kreativitet vilket i sin tur leder till ekonomisk 

tillväxt.59  

 

Problematiken som kan uppkomma med strävandet av att uppnå mångfald är att det kan bli på 

bekostnad av andra värden. Ett exempel är att urbanplanerare i byggandet av ett bostadsområde 

vill uppnå en bred intervall av inkomster, etnicitet samt funktionshinder. Detta kan dock inte 

uppnås genom att tvinga olika sorters människor att flytta dit eftersom man då istället går miste 

om både demokrati- och jämlikhetsvärdet.60 Att undvika tvång är ett av kraven som är 

väsentliga för Fainstein för att uppnå mångfald inom staden. Fainstein uttrycker att ord som 

jämlikhet tidigare varit ett mer betydelsefullt värde än mångfald men att med tanke på dagens 

fysiska rörlighet och de strömmar av migranter som flyttar in i tätorterna, har det ökat i 

betydelse.61 Vidare skall gränserna mellan områden inom städerna inte vara utmärkande för att 

på så vis bidra till exkluderande. Det offentliga rummet skall heller inte utesluta någon samt 

öppna upp till diskussion. För att medborgardeltagandet ska vara rättvist och effektivt ska alla 

ha samma möjligheter till att kunna delta i planeringsprocessen oberoende socioekonomisk 

bakgrund. De deltagande medborgarna ska alla ha möjlighet till att kunna ta sig till samråden 

och det är fördelaktigt om det är kvällsmöten då deltagandet inte ska innebära att någon missar 

en dags jobb och därmed lön.62  

 

3.2.3 Jämlikhet 

Jämlikhet (equity) är det tredje värdet och relativt svårdefinierat. Utifrån Fainsteins teori om 

urbanplanering innebär det en fördelning av värden och där beslut angående stadsförnyelse inte 

får innebära att de missgynnade grupperna i samhället blir ännu mer utsatta. Detta innebär inte 

en kommunistisk tanke där alla ska ha exakt samma möjligheter, utan att alla ska ha samma 

förutsättningar där de som har det sämst i samhället ska gynnas av policyprocessen. En rättvis 

stadsutveckling innebär att jämlikhet prioriteras och är en betydande del av beslutsprocessen 

och den efterföljande planeringen. Det handlar om balansen mellan tillväxt och jämlikhet där 

det senare bör prioriteras, så är dock inte fallet i verkligheten kommer tillväxt ofta före på grund 

av vinstintressen.63 

 

                                                           
58 Fainstein. 2010. s.67 
59 A.a. s.69 
60 A.a. s.72-73 
61 A.a. s.68 
62 A.a. s.174 
63 A.a. s.30 
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I stadsförnyelseprojekt anser Fainstein att urbanplanerare behöver ta hänsyn till de som berörs 

av projektet både under byggnationen, och efter det är klart. Hon anser även att urbanplanerarna 

bör ställa sig frågan vem det egentligen är som drar fördel av att genomföra förändringen.64 För 

att främja jämlikhet behövs det olika policys. Lokala företag bör prioriteras och respekteras 

under processen eftersom de har en lokal förankring och de ska inte åsidosättas på grund av 

ekonomisk tillväxt. Boenden och affärsverksamheter får inte omlokaliseras på grund av 

ekonomisk tillväxt, om inte de berörda samtycker. De får dock omlokaliseras utan samtycke 

under exceptionella undantag ifall omlokaliseringen skulle innebära bättre kvalité på bostäder 

och byggandet av offentliga lokaler. I vilket fall ska de drabbade kompenseras till ett värde som 

motsvarar vad de förlorat.65  

 

Att beakta jämlikhet i urbana processer är ofta problematiskt för förvaltarna och särskilt svårt 

är det i bostadsprojekt då bland annat den historiska kontexten behövs tas i beaktning. Platsen 

där människor bor vill de sällan kompromissa med.66 Problematiken med jämlikhet är även att 

politiker tenderar att favorisera hårda utgifter som innebär något att visa upp, ett mer långsiktigt 

tänk. Mjuka investeringar i socialt kapital och människors leverne tenderar att försummas då 

det inte lika tydligt går att visa ett resultat.67 Sammanfattningsvis bör beslutsfattare och 

förvaltare ta en aktiv roll i att få fram egalitära (jämlikhets)-lösningar, med deliberativa 

inställningar (samtalsdemokrati), vilket förhindrar ett resultat som oproportionerligt gynnar de 

välbärgade.68 

 

3.2.4 Kritik mot Fainstein 

Fainstein har mottagit en del kritik för sin teori om Den rättvisa staden. Kritiken har delvis 

handlat om att teorin inte möter problemen genom att ta itu med de orättvisor som är inneboende 

i kapitalismen. Harvey och Potter kritiserar Fainstein då hennes teori enbart agerar inom den 

befintliga kapitalistiska regimen av rättigheter och friheter genom att mildra effekterna av det 

orättvisa systemet. Fainstein anklagas för att enbart kämpa för sina egna åsikter och för att 

inspirera urbanplanerare, men kommenterar inte de nyliberalistiska problemen på ett 

konstruktivt sätt. Fainstein håller med om att kritiken är korrekt i att beslutsfattandet inom 

staden kommer att fortsätta inom kapitalistisk regim men hon håller inte med om att hon skulle 

undvika konflikter. Fainstein hävdar att beslutssystemet kommer förändras i takt med att det 

utsätts för krav på rättvisa. Att tvinga beslutsfattarna att beakta rättvisa till större grad i 

urbanpolitiken skulle resultera i mer än en marginell förändring. Det skulle innebära ett större 

genomslag av nationella och internationella rörelser som skulle arbeta för omstrukturering av 

kapitalismen till ett mer humant system.69 Ytterligare kritik som går att lyfta gentemot 

Fainsteins teori är att precis som hon argumenterar emot att enbart arbeta efter ekonomisk 

tillväxt och effektivitet, går det att kritisera att enbart sträva efter att uppnå sociala värden och 

gå miste om de ekonomiska. Den hållbara staden bör sträva efter att hitta en balans emellan 

dessa två.  

 

                                                           
64 Fainstein. 2010. s.80 
65 A.a. s.77 
66 Ibid 
67 A.a. s.81 
68 A.a. s.172-173 
69 A.a. s.5-6 
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3.3 Policyprocessen 

I svensk litteratur benämns policyprocessen ofta som den politiska processen.70 I och med 

internationaliseringen så blir benämningen policyprocess allt mer vanligt. Policyprocessen är 

ett återkommande begrepp inom forskningsområdet förvaltningspolitik och innebär en komplex 

politisk process med olika kontexter och med flertalet aktörer.71  

 

I denna studie utgör policyprocessen en del av det teoretiska ramverket. Vi genomför ingen 

policyanalys i den traditionella bemärkelsen utan vi använder oss enbart av dess struktur då vi 

studerar projekt Södra infarten. Det handlar om en övergripande inramning för att skapa 

förståelse kring den policyprocess som studiens fall befinner sig inom. Policyprocessen 

kommer även vid beskrivningen av projekt Södra infarten i avsnitt fem ha en mer tydlig roll. 

Forskningsprocessen vi valt är tydligt inriktad på just delar av policyprocessen och dess aktörer 

vilket gör det oundvikligt för oss att inte ha med den i studien. Enligt Hans Bengtsson utgörs 

policyprocessen av sex olika faser: problem, initiering, beredning, beslutsfattande, 

implementering och efterkontroll.72 En problematik kring policyprocessen är att den har en 

början och ett slut, vilket innebär att vi måste förtydliga till vilken tidsperiod vi valt att studera.73 

I denna studie har vi valt att se på policyprocessen kring projekt Södra infarten mellan år 2013 

och våren 2016. Detta för att även om projektet mer eller mindre varit under behandling sen 

1990-talet, vilket vi återkommer till i avsnitt fem, så var det år 2013 som dagens pågående 

process började.74 

 

3.4 Operationalisering och analysschema 

För att ha möjligheten att studera normativa principer gällande projekt Södra infarten har vi 

utvecklat och använt ett analysschema för operationalisering av Fainsteins tre sociala 

rättvisevärden.. Detta för att kunna se på vilket sätt analysen ska gå till, för att mäta vårt material 

samt för att uppnå intersubjektivitet. Operationaliseringen handlar om normativa principer som 

bör tas med i beaktning för Den rättvisa staden. Vi har utifrån vårt material analyserat och 

problematiserat i slutsatsen om dessa kriterium uppfylls eller ej. Kriterierna är processtyrda då 

det inte är resultatet vi undersöker utan processen i sig.75  

 

 

  

                                                           
70 Hill. 2007. s.11 
71 Ibid 
72 Bengtsson. 2012. s.157 
73 A.a. s.14 
74 Johansson. 20160407 
75 Beckman. 2006. s.337 
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Tabell 1 – Analysschema för processtyrda kriterier 

 Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3 

Demokrati Medborgare som bor inom det 

berörda området ska få delta i 

planeringen genom samråd. Dock 

ska hela staden höras 

Ifall de direkt berörda 

medborgarna inte kan 

delta i processen ska en 

talesperson* tillsättas för 

dem 

Medborgarnas deltagande 

ska innebära en verklig 

påverkan 

Mångfald Får alla medborgare lika möjlighet 

till att delta i det offentliga rummet 

oberoende av socioekonomisk 

bakgrund?** 

Det offentliga rummet 

ska vara tillgängligt och 

varierat 

Gränserna mellan 

stadsdelarna bör vara 

porösa för att främja 

integration 

Jämlikhet Lokala verksamheter och företag bör 

respekteras och prioriteras framför 

stora nationella/internationella 

företag 

Varken invånare eller 

verksamheter ska behöva 

omlokaliseras mot sin 

vilja enbart för 

ekonomisk tillväxt 

Beaktar urbanplanerare 

och tar en aktiv roll att 

utforma planeringen utefter 

egalitära (jämlikhets)- 

lösningar 

* Talesperson innebär en representant för den direkt berörda medborgaren som inte kan delta i samrådet och som antingen 

tillsatts av medborgaren själv eller av urbanplanerarna. 

** För att medborgardeltagande ska vara rättvist och effektivt ska det innebära att så väl låg- som höginkomsttagare ska ha 

samma möjligheter till att delta. Exempelvis att alla kan ta sig till mötet, och att låginkomsttagare inte ska missa en dags jobb 

som de kanske inte har råd med (kompensation eller kvällsmöten). Det ska inte heller innebära några språkliga barriärer. 

 

3.5 Teoritillämpning  

De ovannämnda teorierna har vi använt oss av för att beskriva och belysa rättviseaspekten i 

urbanplaneringen kring projekt Södra infarten och för operationaliseringen av analysschemat. 

Fainsteins teori är grunden för denna studie och används för att se hur projekt Södra infarten 

tillämpar kriterierna demokrati, mångfald och jämlikhet för Den rättvisa staden. Kritisk 

urbanteori är inte något vi använt oss av då det inte är en kritisk studie vi genomför men det 

finns med för att förstå grunden till Fainsteins teori. Policyprocessen är en del av det teoretiska 

ramverket för att förstå den politiska strukturen kring urbanplanering och de olika faserna. Det 

handlar om en övergripande inramning och ingen policyanalys i traditionell bemärkelse. 
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4. Metodologi 

Denna studie är en kvalitativ fallstudie som undersöker aktuell kommunalplanering i Halmstads 

kommun. Detta med tillämpning av en normativ metod. Fallstudier som metod kan ses som ett 

viktigt verktyg i den kvalitativa forskningen inom bland annat statsvetenskapen. Enligt Sharan 

Merriam är fallstudier att föredra vid undersökning av aktuella processer och då med 

exempelvis intervjuer. Det handlar om att använda ett metodologiskt verktyg som är så pass 

sensitivt att forskaren kan förstå och tolka människans verklighet och uppfattningar om den.76 

Fallstudier som metod handlar om att undersöka det valda problemet som en slags utredning77 

och undersöka en specifik företeelse.78 Vi anser att fallstudie är ett bra komplement till den 

normativa ansatsen som finns i denna studie. Att metoden bland annat fokuserar på själva 

skeendet i policyprocessen och deltagarnas tolkningar, såg vi som en tydlig indikering på att 

det är fallstudie av kvalitativ karaktär som vi ska använda oss av för att få insikter om en viss 

situation. Metoden fokuserar på kontexten och inte resultatet i sig, och materialet baseras på de 

berörda deltagarnas tolkningar av processen i fallet.79 

 

Då syftet med studien är att problematisera en värdefråga och belysa rättviseaspekten i urbana 

processer tillämpar studien en normativ metod. Att studera något ur ett normativt perspektiv 

handlar om att studera bör-frågor och värden som handlar om rätt och fel.80 I denna studie är 

ansatsen av normativ karaktär då Fainstein för ett normativt resonemang i sin teori och således 

något som inte går att bortse ifrån. Dock innebär faktumet att studien använder Fainsteins 

argumentation inte att vi som författare är eniga med hennes uppfattning eller att vi försöker 

rättfärdiga hennes teori. Syftet i denna studie har inte varit att göra ett ställningstagande likt 

Fainstein i frågan om vad som är önskvärt inom urbanpolitik utan att undersöka hur Halmstads 

kommun står i relation till den normativa ansats Fainstein utvecklat.81  I och med att vi 

applicerar Fainsteins normativa principer i projekt Södra infarten innebär det att skapa en extern 

giltighet i verklighetsutsagor enligt Björn Badersten.82 Extern giltighet handlar om hur 

värdeutsagor understödjer de resonemang som förs samt rättfärdigandet av värdeutsagorna.83 

Då det inte är en komparativ studie vi genomför innebär det även att vi tillämpar vad Badersten 

kallar för en normativ givet att-analys vilken handlar om att problematisera och tillämpa 

normativt uttryckta frågeställningar på ett visst material. Fainsteins teori innebär däremot en 

normativ analys i egentlig mening ”som syftar till att ge värdespecifika och tydligt 

rättfärdigande svar i normativa frågor”.84 

 

I forskningsprocessen är det tre element som utgör grunden till forskningen: 

problemformulering, teori och metod vilka med fördel bör hänga samman på ett tydligt sätt. 

Med tanke på dessa och den tydliga kvalitativa ansatsen i vår problemformulering med fokus 

på en kontextbunden process, tolkning och aktörer, syftar vi till att skapa förståelse.85 Detta 

skiljer sig från kvantitativ forskning vilken är mer inriktad på siffror och statistisk säkerhet. 

Kvalitativ forskning handlar om få undersökningsenheter och riklig information om ett fall 

medan kvantitativ forskning fokuserar mer på ett flertal undersökningsenheter.86 Det är möjligt 

                                                           
76 Merriam. 1994. s.19 
77 A.a. s.21 
78 A.a. s.24 
79 A.a. s.8-9 
80 Badersten 2006. s.21 
81 A.a. s.46 
82 A.a. s.169-170 
83 A.a. s.133 
84 A.a. s.50 
85 Bryman. 2011. s.22 
86 Lundquist. 1993. s.104 
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att kvantitativ metod med enkätintervjuer hade kunnat ge oss en bredare undersökning som 

öppnar upp för fler respondenter samt eventuellt andra aktörer utöver politiker och 

tjänstemännen. Dock passar den kvalitativa metoden vårt syfte bättre då den möjliggör för ett 

undersökande på ett mer djupgående sätt vilket ger en större helhetsbild. 

 

4.1 Intervjuer med kompletterande textanalys 

Studien är baserad på en kombination av kvalitativa personliga intervjuer med en textanalys 

som komplement för insamling av det empiriska materialet. Textanalysen användes för att se 

om det gick att värdera hur rättvisevärdena beaktas i Halmstads kommun (frågeställning 1). Vi 

analyserade helheten och kontexten i policydokumenten samt begreppen demokrati, mångfald 

och jämlikhet. Detta utifrån Fainsteins teori och vår operationalisering (se tabell 1). Ofta var 

begreppen dolda under ytan och inte något som gick att utläsa vid första anblicken.87 

Intervjuerna har genomförts med både politiker och tjänstemän. Vi valde intervjuer då det är 

aktörerna som är centrala för denna studie och är bärare av intressena i fallet som undersöks. 

Det är deras handlingar som formar projektet.88 Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket 

innebär att vi utgått från en intervjuguide med riktlinjer för generella frågor. Detta har gjort att 

intervjupersonen fritt kunnat forma och utveckla sina svar. I och med semistrukturerade frågor 

var kontexten på intervjun förbestämd med en bestämd ordning på upplägget. Anledningen till 

valet av en semistrukturerad intervju var att vi då inte nödvändigtvis var tvungna att följa 

intervjuguiden till punkt och pricka. Det gav oss istället möjligheten att knyta an till de svar 

som intervjupersonen givit oss samt kunna ställa följdfrågor.89 En problematik kring intervjuer 

som metod är att det är utsagor av intervjupersonerna och med andra ord inga absoluta 

sanningar, men det är något vi har varit väl medvetna om.90 Några absoluta sanningar kan vi 

som forskare ändå inte förvänta oss, oberoende metod, då all vetenskap på något vis baseras på 

tolkningar.91 Vi är medvetna om att metodvalet och vår tolkning som forskare har haft betydelse 

för resultatet och till viss del begränsat studien. Begräsningar kring semistrukturerade intervjuer 

är något som problematiseras i diskussionen. 

 

Intervjuguiden börjar med inledningsfrågor och följs sedan av tematiska frågor utifrån 

operationaliseringen och studiens syfte för att säkerställa resultatet (se bilaga 1 och 2). 

Tematiska frågor innebär att de utgår från temaområden, för att i största möjliga mån lägga 

fokus på det som är centralt för intervjun.92 Varje intervjutillfälle inleddes med att berätta om 

studiens syfte och intervjupersonerna blev tillfrågade, på grund av etiska principer, om de kunde 

benämnas vid namn i studien. Samtliga gav sitt godkännande till detta. Anledningen till valet 

att benämna intervjupersonerna vid namn istället för att anonymisera, var för att visa på skilda 

åsikter och olika tankessätt. Varje intervju spelades in på två olika inspelningsenheter för att vi 

skulle kunna använda detta vid färdigställandet av resultatet. Intervjupersonerna blev alltid 

tillfrågade om det gick bra att spelas in. Det fördes även anteckningar samtidigt som intervjun 

genomfördes. Bearbetning av ljudupptagning har genomförts, men ej någon mer utförlig 

transkribering. Detta då vi inte såg något syfte med det utifrån en statsvetenskaplig synpunkt, 

då det inte handlade om hur personerna betedde sig utan mer om att lära känna samt analysera 

materialet.  

                                                           
87 Esaisson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud. 2012. s.210 
88 Granberg. 2004. s.45 
89 Bryman. 2011. s.415 
90 A.a. s.413 
91 Ekengren & Hinnfors. 2012. s.42 
92 Esaisson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud. 2012. s.265 
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Urvalet av intervjupersoner har genomförts på ett blandat tillvägagångssätt. De personer som 

vi ville komma i kontakt med var tre tjänstemän samt tre politiker som varit nyckelpersoner i 

planeringsprocessen (se bilaga 3). Vissa intervjupersoner var självklara redan från början då 

deras namn tidigt dök upp ett antal gånger i samband med projekt Södra infarten. De var med 

andra ord centrala för processen.93 Dessa personer har sedan kunnat rekommendera oss vidare 

till andra som de anser haft en stor roll i projektet, med andra ord en snöbollsmetod.94 Då vi 

ville ha en viss spridning av personer i studien letade vi aktivt efter de sista två 

intervjupersonerna. Dessa blev strategiskt utvalda.95 En del av den spridning som vi strävade 

efter var partispridning bland politikerna. De politiker som till en början upplevdes som allra 

mest centrala tillhörde samma parti. Detta resulterade i att det gjordes ett strategiskt val av väl 

insatta politiker från olika partier för att få en spridning mellan dessa. Ytterligare ett strategiskt 

val som gjordes var spridningen av könstillhörighet. Varken genom centralitet eller 

snöbollsmetod dök det upp någon involverad kvinna att tala med. Då vi anser att genus är en 

mycket viktig fråga och vi ville ha en spridning gällande detta, ställdes det därför en direkt fråga 

till tjänstemannen Torsten Rosenqvist om han kunde rekommendera någon kvinnlig politiker 

som varit en nyckelperson i processen. Detta ledde oss fram till vår sjätte intervjuperson. 

 

4.2 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet är olika slags mått på kvaliteten i forskningen. 

Extern reliabilitet handlar om hur väl en undersökning kan replikeras och detta utpekas ofta 

som ett problem för kvalitativa studier, likt denna. Detta eftersom kvalitativa studier ofta utgår 

från en social miljö vilken ständigt är föränderlig.96 För att en utomstående ska kunna replikera 

samt förstå hur denna studie genomförts, har betydande val under arbetets gång motiverats samt 

beskrivits så utförligt som möjligt. Intern reliabilitet handlar om att man inom forskarlaget 

kommer överens om hur tolkning av det som ses och hörs skall genomföras.97 För att uppnå 

samstämmighet kring studiens resultat har en tydlig operationalisering av teorin genomförts, vi 

båda har närvarat vid intervjuerna som även har spelats in. Kombinationen av dessa skapar ett 

resultat av både intryck vid stunden samt möjligheten till att lyssna mer än en gång på intervjun. 

Tolkningen av samtliga intervjuer har genomförts gemensamt för att uppnå samstämmighet 

emellan oss samt i det slutgiltiga resultatet. Vi har även under studiens gång gjort vårt bästa för 

att vara så opartiska som möjligt, detta för att studien ska bli reliabel.98 

 

Intern validitet innebär en samstämmighet mellan de observationer som forskaren gör samt de 

teoretiska idéerna. Detta anser vi att studien uppfyller då Fainsteins teori appliceras på det 

resultat som tagits fram. Detta har sedan blivit studiens analys vilken undersöker hur Fainsteins 

teori om sociala rättvisevärden beaktas i processen för projekt Södra infarten. Begreppet extern 

validitet innebär i vilken utsträckning som resultatet kan generaliseras till andra sociala 

miljöer.99 Detta är ofta ett problem för kvalitativa forskare och även för denna studie. Då denna 

studie är baserad på ett specifikt fall och den process som ligger till grund för denna är det inte 

möjligt att generalisera resultatet på andra fall då den sociala miljön ständigt är föränderlig. 

                                                           
93 Esaisson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud. s.258 
94 Ibid 
95 Trost. 1997. s.106-107  
96 Bryman. 2011. s.351 
97 Ibid 
98 Thurén. 2007. s.58 
99 Bryman. 2011. s.351 
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Studien är mer tänkt som en vägvisning för hur teorin om Den rättvisa staden kan uttryckas i 

praktiken och vi har haft ambitionen att den ska kunna jämföras med andra liknande framtida 

studier. I tidigare urbanforskning i Sverige är det Malmö som mest varit föremål för utredning 

vilket ger ett svagt forskningsfält då det inte finns andra fall att jämföra med. Det ska denna 

studie försöka avhjälpa.100 

 

4.3 Empiri 

“Material kan indelas på olika sätt.. En viktig distinktion är mellan material som redan existerar, t.ex. 

i form av texter och insamlad statistik, och material som forskaren själv “skapar”, t.ex. genom 

experiment, intervjuer, enkäter och direkt observation.”101 

 

Valet av material är begränsat till studiens valda teori, metod och fall.102 Källorna som denna 

studie baseras på består av en rad olika material. De primära källorna består av intervjuer som 

vi själva skapat vilket ökar studiens trovärdighet. Även sekundära källor har använts för att 

beskriva teorin kring urbanplanering och Den rättvisa staden. Att enbart genomföra en 

textanalys ansåg vi inte tillräckligt då det rör sig om en process med många aktörer. Vi har valt 

att använda oss av de policydokument som är framtagna för den urbana planeringsprocessen på 

en generell nivå i Halmstads kommun (Framtidsplan 2030) samt dokument specifika för fallet 

(planbeskrivningen, gestaltningsprogrammet och social konsekvensbeskrivning). Dessa 

dokument har framkommit av intervjupersonerna som mest centrala för denna typ av studie. 

Textanalysen har även varit en bakgrund för att förstå den urbana planeringen i Halmstads 

kommun. Förståelsen kring policyprocessen har även kompletterats av primära källor genom 

intervjuerna vilket ger studien ökad trovärdighet. Det ska även nämnas att det femte avsnittet 

angående bakgrunden för projekt Södra infarten är baserat på dokument men även kompletterats 

av saklig information från intervjupersonerna. 

 

Till grund för hela studien ligger främst Fainsteins teori och då det är den som har prövats är 

detta givet. Den rättvisa staden har väglett oss i valen kring övriga teoridelar och fungerat som 

bakgrundsinformation till intervjuguiden. Att som författare kritiskt reflektera över sitt val av 

empiri och inte välja vad som utan förbehåll är väsentligt.103 Valet av material har varit relativt 

självklart angående förståelsen av projekt Södra infarten då det handlat om vad som finns 

tillgängligt, då processen är pågående. Andra val angående forskningsfältet som är någorlunda 

outforskat har dock varit svårare. Urbanplanering är inte vanligt ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv, vilket beskrivs i tidigare forskning.  

  

                                                           
100 Baeten & Taðsan-Kok. 2012. s.22 
101 Lundquist. 1993. s.107 
102 Ibid 
103 Ibid 
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5. Fallet Projekt Södra infarten 

5.1 Projektet Södra infarten 

Projekt Södra infarten innebär en byggnation av en ny väg och infart i staden. Huvudmålet med 

projektet är att lyfta bort tung trafik från den idag hårt trafikerade Laholmsvägen samt att 

förbättra förbindelsen mellan motorväg E6 och hamnen. Effekterna som förväntas komma av 

detta är att trafiksäkerheten på Laholmsvägen ökar, mindre buller uppstår samt bättre koppling 

mellan de östra stadsdelarna och Östra stranden, vilket även kommer att leda till en förbättrad 

boendemiljö.104 Förbindelsen till verksamhetsområdena Vilhelmsfält/Larsfrid och 

Kistinge/Villmanstrand ska även de förbättras vilket förväntas ha en positiv effekt på 

näringslivet. Antalet tunga fordon beräknas minska med ca 50 % och personbilar med 15 %, 

men det är viktigt att poängtera att den tunga trafiken inte kommer att försvinna helt. Att tung 

trafik flyttas kommer att öppna upp för urbanutveckling längs Laholmsvägen och en mer 

stadsmässig gatukaraktär. Delmålet för projektet är grönstråk i industriområdet som kommer 

att innebära en social integrering genom att leda medborgarna till Östra stranden, och bidra till 

en mer attraktiv miljö för mötesplatser och ny bebyggelse.105 

  

5.2 Bakgrund och policyprocessen 

Projekt Södra infarten har varit under planering sedan 1990-talet, och 2004 bearbetades en 

vägutredning fram som hade sin utgångspunkt i den översiktsplan som kommunen, i samverkan 

med Trafikverket, skrivit. Kommunstyrelsen gav sedan Byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram 

en detaljplan och 2007 godkändes denna av Kommunstyrelsen. I väntan på handlingsprogram 

för hållbara transporter samt anslagna medel i planeringsdirektivet, stannade ärendet upp 2008 

för att sedan plockas upp 2013. Efter 2008 genomförde kommunen ett antal förberedande 

åtgärder inför projektet, exempelvis omlokalisering av stugor på Östra stranden, uppbyggande 

av bullerskydd längs med Västkustbanan (järnvägen) samt utbyggnad av Villmanstrandvägen 

öster om Fylleån (se bilaga 4). Det har även sedan 2008 genomförts omfattande utrednings- och 

planeringsarbete, underlag har utvecklats och nya har tillförts. Södra infarten är således ett 

projekt som präglat urbanplaneringen i Halmstad sedan två decennier tillbaka och kommer 

långsiktigt innebära en omfattande stadsomvandling.106 

 

Samhällsbyggandsprocessen i Halmstads kommun (se bilaga 5) är indelad i olika stadier, som 

vi även nämnt i samband med policyprocessen i teoridelen. Projekt Södra infarten startade med 

en idé på 1990-talet och är idag för tredje gången i planeringsfasen med hur genomförandet 

skall ske. Södra infarten är ett mycket omfattande projekt som ska pågå i två etapper. Etapp 1 

förväntas pågå mellan årsskiftet 2016/2017 till våren 2018, och etapp 2 mellan hösten 2017 till 

sommaren 2019.107 Efter varje fas går materialet upp i Kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsutskott till beslut av politikerna.108 

 

Det är flera lagar att förhålla sig till som urbanplanerare, Plan- och bygglagen (PBL),109 

miljöbalken där länsstyrelsen fungerar som ett nålsöga för att granska att detaljplanen, som är 

själva projektets struktur, är godkänd.110 PBL reglerar planering och byggandet och det 

                                                           
104 Halmstads kommun. 2016b. 
105 Ibid 
106 Samhällsbyggnadskontoret. 2015a. 
107 Halmstads kommun. 2016c. 
108 Wetterlund. 20160408 
109 Sveriges Riksdag. 2016. 
110 Rosenqvist. 20160401. 
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grundläggande i den är att kommunerna ska främja en urbanutveckling som gynnar “jämlika 

och goda sociala levnadsförhållanden”.111 Nedan beskrivs planprocessen i Halmstads kommun 

i fem steg som har sin grund i PBL och som är framtagen av kommunen för deras arbete: 
 

Tabell 2 - Planprocessen i Halmstads kommun 

 
Källa: Samhällsbyggnadskontoret. 2015a 

 

5.3 Dagsläget 

Laholmsvägen är en central och betydande väg som löper genom hela Halmstad och delar upp 

olika bostadsområden. Infarten på Laholmsvägen har idag mycket stort trafikflöde bestående 

av både tung trafik i form av lasttransporter samt personbilar. Entrén in i staden från motorväg 

E6 ger ett industriellt intryck och miljön är bildominerad, vilket gör att behoven som gående 

samt cyklister har, inte tagits i beaktning. Västkustbanans närområde ger idag ett ovårdat 

intryck med uppslagsytor samt baksidor till industrifastigheter. Utrymmet som uppstår mellan 

industri- och verksamhetsområdena Villhelmsfält/Larsfrid och Laholmsvägen/Västkustbanan 

kan idag upplevas som otryggt att röra sig i under kvälls- och nattetid (se bilaga 4). Det är 

dessutom genomgående en hel del tung trafik som kör genom området i industrierna och 

hamnen.112  

 

5.4 Involverade aktörer 

Urbana processer präglas idag av samarbete mellan allt fler aktörer för att skapa bättre 

förutsättningar. Detta styrs av en planorganisation, med andra ord ingen huvudman, vilket 

statsvetare traditionellt ser som en problematik gällande ansvarsutkrävande. Att det idag är ett 

flertal aktörer i samhällsbyggnadsprocessen både inom och utanför kommunen, skiljer sig åt 

historiskt sett. Förr var det en planförfattare och en projektledare som drev sådana processer 

men idag finns det en tredje huvudroll vilken är kommunens projektsamordnare. Detta påvisar 

vikten av samordning i en sådan komplex process.113 Tack vare projektsamordnaren får alla 

aktörer inflika i rätt skede av processen, enligt en governance-linje, något som förr skapade 

problem.114  

 

Även i detaljarbetet kring projekt Södra infarten är det flera aktörer inblandade. Olika aktörer 

har skilda ansvar i processen, både gällande vilket område i projektet de har hand om samt hur 
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de för en tvåvägskommunikation ut mot medborgarna.115 I denna studie är det politiker och 

tjänstemän från Halmstads kommun som är av intresse och därför kommer vi inte ge en gedigen 

beskrivning av de andra aktörerna. Dock är Trafikverket, Länsstyrelsen och konsultbyrån 

Norconsult alla aktörer som ändå värda att nämna för förståelsen kring projekt Södra infarten. 

Det finns tre samråd ut mot medborgarna som alla har olika fokusområden. Ett som Halmstad 

kommun har hand om, trafikverkets egna och länsstyrelsens samrådsmöte. 

 

Det är Halmstads kommun som har hand om huvudsträckan från ”E6 längs med Västkustbanan 

och vidare mot centrum.”116 Trafikverket är en statlig aktör som ut mot allmänheten tar emot 

deras åsikter och frågor kring E6:an och andra trafikfrågor av praktisk karaktär.117 Det är 

trafikverket som har ansvar för en planskild passage över eller under Västkustbanan på 

bangårdsområdet för att förbättra förbindelsen till hamnen.118 Länsstyrelsen som aktör tar har 

hand om miljöarbetet och tänkbara frågor som kan komma in om hur projektet påverkar miljön 

och då främst Fylleån.119 Norconsult är den konsultbyrå som tagit fram den sociala 

konsekvensbeskrivningen för projektet. Denna beskrivning togs fram på uppdrag av Halmstads 

kommun för att visa de sociala effekterna av projekt Södra infarten. Den sociala 

konsekvensbeskrivningen, är en del av denna studie i och med behandlingen av projektets 

sociala värden.120  
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6. Resultat och Analys 
6.1  Hur framställs de sociala rättvisevärdena demokrati, mångfald och jämlikhet i Halmstads 

kommuns policydokument? 

 

6.1.1 Framtidsplanen 2030 ”Strategisk översiktsplan för Halmstads kommun” – den 

generella nivån över Halmstads urbanplanering och visioner 

Framtidsplanen 2030 är en samrådsversion av Halmstads kommuns strategiska 

översiktsplan.121 En översiktsplan beskriver kommunens långsiktiga mål av hur bebyggelsen 

bör bevaras och utvecklas. Denna fungerar som rådgivande till urbanplanerare i 

policyprocessen. I dokumentet framgår det att kommunens vision för Halmstad grundas på tre 

värden: demokrati, lika värde och hållbar utveckling. Kommunen vill bygga en hemstad där 

medborgare känner sig trygga, respekterade samt vara en kunskapsstad där människor växer 

genom företagsamhet, utbildning och nytänkande.122 

 

Demokrati beskrivs som: ”Alla halmstadbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande 

i de demokratiska processerna.”123 

Lika värde: ”I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är 

ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har 

samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.”124 

Hållbar utveckling: ”Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta 

innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov.”125 

 

Senare i dokumentet beskrivs det att beslut som rör markanvändning i kommunen ska sätta 

människan i fokus. Medborgarna ska känna sig delaktiga i besluten och uppleva att de kan 

påverka utvecklingen av de fysiska miljöerna. Det framställs att planeringsprocessen ska 

präglas av delaktighet för att bidra till trygghet i kommunen och minska känslan av 

utanförskap.126 Kommunen ska vara en livsplats för alla och här lyfts mångfaldsbegreppet, som 

en faktor bland andra, som påverkar stadens attraktivitet. I samband lyfts även begrepp som 

tillgänglighet, trygghet samt olika boendetyper i och med att det skiljer sig åt vad folk anser 

vara en attraktiv livsmiljö. Genom att prioritera säkra och goda närmiljöer samt gångstråk 

arbetar kommunen med trygghetsfrågan. I övrigt lyfts mångfald som biologisk mångfald med 

koppling till naturvärden.127 Jämlikhet nämns som en del av tillgänglighetsfrågan och med 

fokus på kollektivtrafikens roll som förbättrar jämlikheten i samhället. Detta då många, 

exempelvis äldre och funktionshindrade, är beroende av kollektivtrafiken och denna bör då vara 

ledande.128 Det nämns även i koppling till folkhälsa och syftar då på jämlikhet i 

levnadsvillkoren. Faktorer som ekonomisk stress och instabila sociala förhållanden leder till en 

ökad ojämlikhet genom ohälsa.129 
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Resterande del av dokumentet handlar om kommunens framtidsbilder som fokuserar på ett 

miljövänligt och ekologiskt hållbarhetstänk i bebyggelsen och infrastrukturen, med betoning på 

effektivitet i planeringen.130 Överlag i dokumentet är det fokus på stadens attraktivitet som 

delvis baseras på sociala värden. Halmstad ska vara en ledande turistort och medborgarna i 

staden samt dess besökare ska uppleva ett rikt utbud av kultur.131 Det handlar om att staden ska 

utvecklas till ett regionalt centrum.132 Kommunens variationsrika landskap med naturvärden så 

som hav, skogsbygd samt vattendrag bidrar även de till dess attraktivitet. Det är inte bara havet 

som ska vara i fokus på bekostnad av tätorterna inåt landet, utan andra naturvärden ska även 

värderas högt och bevaras.133 

 

6.1.2 Planbeskrivning, Gestaltningsprogram och Social konsekvensbeskrivning – specifikt för 

projekt Södra infarten 

Planbeskrivningen behandlar detaljplanen för enbart etapp 1, då etapp 2 ännu befinner sig i 

beredningsfasen.134 Planbeskrivningens huvudsyfte är att möjliggöra byggnationen för etapp 1 

och det beskrivs att infarten har fyra övergripande mål: bättre logistik, bättre miljö, 

stadsomvandling samt fler gång- och cykelpassager. Det sistnämnda innebär att minska 

barriäreffekterna mellan Halmstads östra delar.135 

 

Ordet demokrati nämns inte i dokumentet men begreppet berörs genom en beskrivning av 

samråden enligt PBL som ingår i studiens demokratiska kriterium. Även i detta dokument 

framställs mångfald som den biologiska mångfalden. Inte heller jämlikhet eller kommunens 

egen värdegrund lika värde nämns, även om trygghetsfrågan diskuteras genom gång- och 

cykelpassager. Planbeskrivningen handlar mycket om miljöbedömningen och nämner 

gestaltningsprogrammet kort men handlar mestadels om tekniska frågor så som plandata, buller, 

trafik, dagvatten, och markägarförhållanden.136 Även vilka lagar och regler urbanplanerarna 

måste förhålla sig till behandlas.137 I dokumentet nämns även den strategiska översiktsplanen 

(Framtidsplan 2030) där det beskrivs att projekt Södra infarten och dess vägsträckning är viktig 

för Halmstad som en förbindelselänk.138 

 

Ramböll Sverige AB har utformat, på uppdrag av Halmstads kommun, ett gestaltningsprogram 

av projekt Södra infarten. Visionen som Halmstads kommun har uttalat, är en strävan efter att 

skapa en estetiskt tilltalande utformning med stor hänsyn till stads- och landskapsbild samt 

natur-, kultur- och miljövärden. Ett gestaltningsprogram är en metodbeskrivning och ett 

hjälpmedel för att uppnå dessa mål samt ett sätt att skapa förutsättningar för utformningen av 

projektet.139 I och med att det delvis är en befintlig stadsdel som ska utvecklas finns det ett antal 

väsentliga värden som behöver beaktas då de är gynnsamma för Halmstad. Vidare understryks 

att de naturvärden som finns i området kring Fylleån, berikar vistelsen i området. 

Gestaltningsprogrammet tar även upp nackdelar som finns med det område som skall byggas 

om, exempelvis att entrén in i staden är spretig och ger ett dåligt första intryck. Det övergripande 
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gestaltningsmålet som uttalas är att skapa en ny entré till staden med egen identitet och karaktär. 

Södra infarten skall inspireras av det havsnära läget men samtidigt passa in i stadens struktur 

och uttryck.140 

 

Även i detta dokument läggs stort fokus på den biologiska mångfalden, att bevara naturen och 

arbeta för gröna miljöer. Inte heller i detta dokument nämns orden demokrati, mångfald, 

jämlikhet eller kommunens egna begrepp lika värde eller hållbar utveckling en enda gång. De 

väsentliga värdena är naturvärden och trygghetsfrågan. De sociala värdena framställs som att 

förhindra brott men vilket specifikt sådant nämns inte. Trygghets- och tillgänglighetsfrågan, 

vilka kopplas till jämlikhet, beskrivs på så vis att området kring infarten ska kännas säkert. Den 

offentliga miljön ska utformas efter samma förutsättningar oberoende ålder, kön eller 

minoritetsgrupper.141 

 

Den sociala konsekvensbeskrivningen genomfördes av konsultbyrån Norconsult på uppdrag av 

Halmstads kommun. Syftet med dokumentet var att beskriva de sociala konsekvenserna av 

projektet och tydliggöra de sociala behoven i miljön. Detta kompletteras sedan med förslag om 

åtgärder. En social konsekvensbeskrivning är till för att lyfta de sociala frågorna i ett planarbete. 

Positiva och negativa konsekvenser lyfts fram, såväl som vem som gynnas mest respektive 

minst av projektet. Aspekter som framställs är tillgänglighet, trygghet, grönstruktur och stadens 

ökade attraktionskraft. Projekt Södra infarten ska öka tillgängligheten genom att bygga 

passager för gående och cyklister så att de kan ta sig till Östra stranden. Kontakten mellan 

områdena stärks genom detta och de upplevda barriärerna som finns idag minskas. 

Förbättringarna gynnar i första hand de boende i de östra stadsdelarna men också hela staden 

eftersom Östra stranden besöks av alla stadens invånare. Östra stranden blir därmed mer 

integrerad i staden vilket ökar förutsättningarna för en mer levande och trygg miljö. Trygghet 

är i grunden en individuell upplevelse men den fysiska miljön kan dock ge mer eller mindre bra 

förutsättningar för att människor ska känna sig trygga.142 Industribebyggelsen bidrar till en 

känsla av otrygghet för många medborgare, vilket urbanplanerarna ska försöka avhjälpa genom 

att: 

 

”Kvinnor är den grupp som upplever störst otrygghet i stadsrummet och vars beteendemönster 

påverkas mest av huruvida rummen känns trygga eller inte. Utifrån jämställdhetssynpunkt är det 

således av stor vikt att skapa ljusa och luftiga passager som känns trygga för alla.”143 

 

Slutsatserna utifrån denna rapport blir att projektet för med sig många fördelar utifrån ett socialt 

perspektiv. Tillgängligheten i de östra stadsdelarna förbättras, och kopplingen till såväl Östra 

stranden som till Fyllinge stärks. Utbyggnader och uppgraderingar av gång- och cykelnätet 

innebär också att säkerheten höjs. Därtill kan attraktiviteten i Andersberg och Linehed öka i 

och med att sambandet med Östra stranden stärks. Enstaka boende och fritidsgäster i södra 

delen av Västervall kan dock komma att drabbas negativt av infarten i och med att den 

bostadsnära trafiken ökar.144 
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6.2 Vilka synsätt på demokrati, mångfald och jämlikhet finns hos politiker och tjänstemän 

med ansvar för urbana planeringsfrågor i Halmstads kommun? 

Synsättet på de tre sociala rättvisevärdena i Halmstads kommun skiljer sig åt mellan politiker 

och tjänstemän. Skillnaden är dock inte markant utan varierar mer beroende på ordval och 

formuleringar. Således blir detta avsnitt inte så utförligt men det är en intressant vinkel för att 

påvisa studiens lokala nivå och något som kommer att problematiseras ytterligare i slutsatsen. 

 

Demokrati är en svår och föränderlig fråga enligt samtliga intervjupersoner. Det upplevdes som 

att majoriteten av de tillfrågade hade vissa problem att sätta ord på innebörden. 

Intervjupersonerna delar upp ordet i olika nivåer: formell och praktisk. Alla ansåg att demokrati 

är viktigt och ser det som en hörnpelare i det kommunala självstyret. Samtliga fokuserade på 

det medborgerliga deltagandet då frågan ställdes och de uttalade nyckelord som folkstyre, 

yttranderätt, samråd, rösträtt och påverkan. Dock är synen på demokrati som begrepp lite 

olika. Demokrati är när alla har möjligheten att påverka och har olika kanaler för input, något 

som samtliga intervjupersoner är överens om men på vilket sätt det ska ske finns det skilda 

åsikter om. Den representativa demokratin är det vi har i Sverige, och således väljer vissa av 

intervjupersonerna att fokusera mer på denna typ. Det är de förtroendevalda politikerna som 

representerar medborgarna och på så sätt fungerar demokratin via byråkratin. Hela staden 

representeras, hörs av de förtroendevalda politikerna och bjuds in till samråd. Åsikterna skiljer 

sig åt då de pratar om hur mycket människor ska få påverka och i vilken form. Då om 

representativ demokrati räcker eller om en form av direktdemokrati hade varit att föredra, samt 

om intervjupersonerna ser till individen eller har ett mer utilitaristiskt tänk. En annan skiljelinje 

mellan intervjupersonerna är tolkningarna mellan medborgerligt deltagande och hur mycket 

samråd ska ha en verklig påverkan vilket vi återkommer till i avsnitt 6.3.1.  

 

Mångfald är svårt att precisera och det är ett ord som vuxit fram de senaste åren medan 

Fainsteins andra två sociala rättvisevärden har funnits längre i svensk kontext. En del av 

intervjupersonerna har haft svårt att svara på vad mångfald är utan vidare eftertanke, antagligen 

för att de inte tidigare har reflekterat över begreppets innebörd eller integrerats med det i större 

utsträckning. Den gemensamma synen är dock att det innebär en blandad samling av människor 

med olika kön, sexuell läggning, inkomst, etnicitet, religion samt politisk åskådning. 

Nyckelorden har varit mix, blandad och olika bakgrunder. Bertil Andersson (S) beskriver 

mångfald som: 
 

”Mångfald för mig är en blandad kommun.”145 

 

Många relaterar ordet jämlikhet som samma sak eller liknande med jämställdhet. Det upplevs 

som att ordet jämställdhet snarare än jämlikhet kanske är vanligare i intervjupersonernas 

politiska kontext då de inte riktigt kan skilja på orden eller istället börjar prata om jämställdhet 

för att komma fram till vad de anser jämlikhet är. Samtliga intervjupersoner uttalar innebörden 

av ordet som allas lika värde, lika möjligheter, allas rätt att yttra sig samt respekt. Henrik 

Oretorp (C) understryker att det är en distinkt skillnad på innebörden av orden ”förutsättningar” 

och ”möjligheter”. Oretorp anser att jämlikhet är allas rätt till lika möjligheter att nå dit de vill. 

Vi upplever utifrån vår undersökning att jämlikhet i första hand inte associeras i sammanhang 

gällande urbanplanering om man inte har de glasögonen på sig och letar efter det i dokumenten 
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eller i intervjupersonernas formuleringar. Det finns vissa frågor knutna till jämlikhet i 

urbanplanering som vi återkommer till i avsnitt 6.3.3 samt slutsatsen. 

 

6.3  Hur har de sociala rättvisevärdena demokrati, mångfald och jämlikhet tillämpats i projekt 

Södra infarten? 

6.3.1 Demokrati  

Projekt Södra infarten berör mer eller mindre hela Halmstad.146 Utifrån kriterium 1 i 

analysschemat tillfrågades intervjupersonerna om de haft någon form av medborgardialog med 

invånarna i staden och i sådana fall hur den har sett ut. Svaret blev att de bjudit in samtliga av 

stadens medborgare till offentliga samråd via kommunens hemsida, anslagstavlan i rådhuset, 

samt annons i lokaltidningen. Detta görs i steg 2 av planprocessen (se tabell 2). De direkt 

berörda, sakägarna, i detta projekt har fått en egen inbjudan till samråden via post. Sakägarna 

har varit stugägare i direktområde till byggnationen samt företag i det anknytande 

industriområdet. Enligt Aron Wetterlund är sakägarna de som visat mest intresse av projekt 

Södra infarten och således har urbanplanerarna prioriterat deras intressen. Sakägarna har själva 

tagit initiativ till att bjuda in kommunen till egna anordnade kvällsmöten för att få mer 

information av dem. Även Naturskyddsföreningen har bjudits in till samråden medan 

organisationen Klimataktionen har bjudit in sig själva.147 

 

Intervjupersonerna har beskrivit att de eftersträvar effektivitet i planeringsprocessen men 

samtidigt ska alla aktörer höras. Att alla får höras är centralt för planeringen då det i slutändan 

är ett projekt som kommer att påverka hela staden. Detta i och med den stadsomvandlings 

aspekt som projekt Södra infarten innebär både i sig självt och som en förutsättning för framtida 

projekt. Bertil Andersson (S) däremot uttrycker att det kanske inte är viktigast att vara effektiv 

utan att få alla medborgare engagerade i projektet. 

 

Enligt Christer Johansson är det företagen som visat ett större intresse än privatpersoner att 

delta i projektets samråd. Han upplever att det är få privatpersoner som engagerar sig i urbana 

frågor och att det inte går att tvinga någon till att delta i samråden bara för att de är direkt 

berörda. Det är inte heller så demokratiskt att tvinga någon. I slutändan är det upp till 

allmänheten att faktiskt delta efter att annonsering har skett. Torsten Rosenqvist som är 

huvudsaklig samordnare kring projekt Södra infarten hävdar bestämt att kommunen vill hitta 

vägar hur de ska nå ut till alla och bryta det pågående mönstret. Den mötesform de har idag är 

mestadels traditionell plenumform, vilket han anser tilltalar enbart en typ av medborgare med 

viss socioekonomisk bakgrund. För att nå ut till barnfamiljer och ungdomar kan ett annat 

upplägg på samråden vara fördelaktigt. En problematisk aspekt är att som urbanplanerare veta 

hur många medborgare som tar del av handlingarna på internet. Det är möjligt att medborgare 

som inte deltar på samråden väljer att ta del av informationen på internet istället och känner sig 

nöjda med det. Detta gör att de sedan inte heller deltar i samråden. På så vis blir det svårt att 

uppskatta hur många som faktiskt är insatta i projekt Södra infarten då det finns fler output-

kanaler från kommunens sida än samråden. Det kan även innebära att fler medborgare har hörts 

men då de varit positiva har de inte kontaktat urbanplanerarna.148 
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”Det är inte demokrati och inflytande på det sättet utan en mer samordning.”149 

 

Samråden kring projekt Södra infarten har handlat om samordning och har inte haft som syfte 

att medborgarna ska ha direkt inflytande. Samråden har till största del gått ut på att informera 

och ta reda på lokalkunskap. Lokalkunskap handlar om saker som beslutsfattarna och 

planerarna inte är medvetna om men som de får upplysningar om genom lokalbefolkningen.150 

Medborgarna som deltar i samråden har nästan uteslutet velat diskutera farhågor kring projektet 

och därför präglas samråden av oro, enligt kommunalrådet Henrik Oretorp (C). Positiv respons 

är sällan något som medborgare aktivt delar med sig av till urbanplanerarna, utan det är snarare 

kritik gentemot projektet.151 Torsten Rosenqvist uttalar vikten av att som tjänsteman i ett tidigt 

stadie ge en realistisk bild av projektet för att motverka att det uppkommer felaktiga bilder av 

ett utvecklingsprojekt som Södra infarten. Genom att ge korrekt information direkt till 

medborgarna, vill tjänstemännen förebygga felaktigheter som kan leda till klagomål. Den kritik 

som kommer från medborgarna är mestadels emot projektet i sin helhet och tjänstemännens 

jobb är att försöka motivera politikernas beslut. Detta kan innebära vissa svårigheter då det inte 

är tjänstemännen som fattar besluten utan de kan utforma ett projekt som de personligen inte 

håller med om.152  

 

Med kriterium 2 för demokrati i åtanke, tillfrågades intervjupersonerna om en talesperson 

tillsatts till de direkt berörda medborgare som inte kunnat närvara vid samråden. Samtliga 

konstaterade att en talesperson inte varit aktuellt eftersom samråden inte är av beslutande 

karaktär. För att sakägare ska ha rätt till att överklaga, vilket bara sakägare har enligt PBL, 

måste en skriftlig anmälan lämnas in för att kommunen ska kunna göra något åt denna. Av 

denna anledning ansåg samtliga intervjupersonerna att en talesperson inte är aktuellt eftersom 

det juridiska ändå ligger i den skriftliga anmälan. Anmälan måste skickas in till kommunen och 

således kan den inte formuleras på mötena, i varken muntlig eller skriftlig form, för att vara 

juridiskt godkänd. Det ska även nämnas att det enligt svensk lagstiftning inte finns något som 

säger att tjänstemännen och politikerna måste ta åt sig av medborgarnas åsikter från mötena och 

ändra i detaljplanen. 

 

”Det är demokratiskt i den mening att det är byråkratiskt, det är i slutändan politiker som är folkvalda 

som tar besluten.”153  

 

Det är inte medborgarnas inflytande som gör projektet demokratiskt, utan det är det faktum att 

det är de folkvalda politikerna som tar besluten. Kriterium 3 i analysschemat handlar om 

huruvida medborgares deltagande utgör någon verklig påverkan i policyprocessen eller inte. 

Christer Johansson uttryckte att inga större förändringar sker efter en medborgares åsikt men 

att små detaljer från flera aktörer, tillsammans kan leda till en gemensam åtgärd. De tre 

tjänstemännen har alla en viss tveksamhet gällande verklig påverkan. De anser att projekt Södra 

infarten är en tekniskt komplex fråga vilket inte ger så mycket utrymme för medborgarna att 

påverka. En viss problematik finns i att samråden kräver att medborgaren har viss koll på 

urbanplanering och andra praktiska detaljer för att kunna föra ett vettigt resonemang med 
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tjänstemännen och politikerna. Även om tjänstemännen jobbar hårt för att hålla samråden på en 

lättförståelig nivå är det svårt för medborgarna att förstå då det är en så pass komplex process.154 

Tjänstemännen lyssnar till vad medborgarna har att säga, men enligt Torsten Rosenqvist 

handlar det i slutändan om praktiska beslut och vad som är realistiskt. Rosenqvist anser inte att 

medborgarna kan ha en verklig påverkan i ett projekt som Södra infarten. Vidare uttrycker han 

att det finns ett större engagemang från lagstiftare i urbanplanering än förr, vilket gjort 

processen mer tungrodd. Även denna faktor bidrar till det inte lämnas så mycket plats kvar åt 

medborgarna. 

 

”Man vill mer och mer som lagstiftare.. styra mer och mer liksom ta vara på värden och kvaliteter och 

så vidare. Det finns ett gott syfte med det men som aktör som ska jobba med det blir det mer 

tungrott.”155
 

 

Bertil Andersson (S) fortsätter på detta spår genom att beskriva att då projekt Södra infarten 

redan har en utarbetad detaljplan är det svårt för medborgarna att ha så mycket att säga till om 

eller komma med relevanta åsikter. Detta för att projektet pågått sen 1990-talet. Det är dock 

viktigt att poängtera att Andersson inte deltagit i samråden som varit sen 2013 och därmed inte 

kan komma med raka svar i den tidsintervallen av projektet denna studie undersöker. Den 

person som däremot inte håller med de andra intervjupersonerna i frågan är Henrik Oretorp (C). 

Enligt Oretorps åsikt ändras detaljplanen alltid på något vis efter varje samråd. Anledningen är 

att både medborgare, utredare och instanser som svarar i samråden, delar med sig av olika typer 

av kunskap som tidigare inte tagits hänsyn till.156 Tove Bergman (MP) uttrycker att det är 

väldigt olika om detaljplanen ändras efter samråd, men det är i så fall inga jättestora 

förändringar. Det som kan ändras är mindre detaljer så som att istället för ett hus med tolv 

våningar blir det tio våningar. Bergman beskriver att det i konkreta fall mestadels handlar om 

frågor angående hur bullret påverkar de närliggande boendena. Bergman anser att medborgare 

inte försöker påverka och få igenom större förändringar. 

 

6.3.2 Mångfald 
”Halmstad är en ganska segregerad stad.”157 

 

Halmstad är en relativt uppdelad stad där olika stadsdelar har olika inkomstförutsättningar 

vilket innebär en viss segregering. Utifrån mångfald kriterium 1 i analysschemat tillfrågades 

intervjupersonerna vilka personer som deltagit vid samråden och dels om särskilda insatser har 

gjorts för att försöka nå ut till personer som är begränsade av olika skäl. Ingen särskild insats 

har gjorts för döva eller blinda, även om möjligheten att spela upp informationen om projekt 

Södra infarten finns på kommunens hemsida. Samtliga intervjupersoner var överens om att det 

inte heller har gjorts några språkliga insatser till de som inte talar svenska. Stadsdelen 

Andersberg är ett förhållandevis utsatt område angående språkbarriärer och är dominerat av 

låginkomsttagare.158 Enligt Torsten Rosenqvist har det diskuterats att hålla ett eget möte ute i 

Andersberg med medborgarservice som ligger där. Detta har dock ännu inte skett utan bara 

varit uppe för diskussion. Christer Johansson uttrycker behovet av att göra en översättning av 

projektets material för medborgare som inte talar svenska, men det är inget som har gjorts och 

överlag är det inte vanligt förekommande i kommunen med översättningar förutom i 
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valperioder. En problematik som Henrik Oretorp (C) uttrycker med att engagera medborgare är 

att han upplever att det är svårt att motivera boende i hyresrätter i jämförelse med de som äger 

sitt boende. Detta uttalar Oretorp som ett eventuellt problem med Andersberg då området 

mestadels består av hyresrätter och att kommunen överlag upplever att folk inte reagerar på 

förändringar förrän grävmaskinen står utanför dörren.159 

 

Kriterium 2 för mångfald handlar till stor del om medborgarnas tillgänglighet till det offentliga 

rummet samt att det ska vara varierat.  Utifrån detta tillfrågades intervjupersonerna vilka som 

deltagit på samråden. Samtliga personer svarade att den typiska deltagaren på samråden har 

varit en vit man i 40-50 årsåldern som ofta är insatt i urbana frågor och som har ett välbetalt 

jobb. Detta är inte något som är specifikt för projekt Södra infarten utan en trend bland 

majoriteten av samråden i Halmstads kommun. Vid stugägarmötena var det däremot en mer 

könsneutral fördelning då det mestadels bestod av medelålders par. Dock har dessa fortfarande 

varit inom samma ålderskategori och etnicitet som den typiska deltagaren.160 Tove Bergman 

(MP) anser att det är ett dilemma att de som faktiskt ska leva i staden, ungdomar och 

barnfamiljer, är svåra att få med i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Det är svårt att 

intressera de grupperna till att aktivt delta. Många detaljplaner rör faktiskt även de som bor 

utanför sakägarkretsen vilket leder till ett demokratiskt problem. Wetterlund beskriver 

problematiken som: 

 

”Det är en överlägsen majoritet av män som kommer och det är så här det är har man konstaterat för 

länge sen, och har konstaterats av forskare. Det är äldre vita män som oftast har akademisk 

bakgrund, är kunniga som kan systemet och engagerat sig. Och i det här fallet med Södra infarten var 

det så här också med män uteslutande, medelålders och som var sakägare.”161  

 

Det faktum att Laholmsvägen är så pass trafikerad i dagsläget, samt miljön kring industrin, gör 

att det skapas en känsla av en barriär mellan staden och Östra stranden.162 Utifrån kriterium 3 

ifrågasattes hur tanken är att integrering i staden skall ske och hur gränserna mellan stadsdelarna 

ska bli mer porösa. I projekt Södra infarten arbetar urbanplanerarna aktivt för att minska 

barriärerna och få Östra stranden att kännas mer attraktiv.163 Enligt fem av intervjupersonerna 

är detta en aspekt som funnits med under hela processen och som de arbetat mycket med. 

Christer Johansson uttrycker syftet med att minska barriären är att skapa större trivsamhet, med 

grönområden i anknytning till infarten. Detta för att på så vis koppla samman den östra delen 

av Halmstad till havet på ett naturligare sätt. Samtliga intervjupersoner uttalar att en del av 

huvudmålet för projektet är att minska barriärerna mellan Laholmsvägen och havet. Syftet är 

att leda medborgarna till Östra stranden vilket Torsten Rosenqvist uttrycker: 

 
”På det sättet blir det mentala avståndet till stranden mindre.”164 

 

På lång sikt, 50 år, tänker sig kommunen att industriområdet i östra Halmstad kommer att bli 

ett så kallat blandat område. Detta i och med att industrin ska bort för att skapa ett område med 

både bostäder och verksamheter som ska locka medborgare av olika socioekonomisk bakgrund. 

Denna långsiktiga tanke uttalar både Bertil Andersson (S) och Henrik Oretorp (C). Oretorp är 

den av intervjupersonerna som för ett längre resonemang kring mångfald och dess väsentlighet 

                                                           
159 Oretorp. 20160414 
160 Johansson. 20160407 
161 Wetterlund. 20160408 
162 Andersson. 20160411  
163 Rosenqvist. 20160401 
164 Ibid 



30 

 

för urbanplanering. Oretorp är noga med att uttrycka vikten av en blandad stad och social 

tillväxt, vilket ska främjas genom att medborgarna i staden integreras med varandra. Dock 

beskriver Tove Bergman (MP) att projekt Södra infarten inte specifikt hjälper till med att stärka 

integrationen. Att det försvinner trafik från Laholmsvägen är inget som Bergman kan se 

stärkande för integrationen. Projektet i sig innebär inte en social integration utan den är en 

förutsättning för en framtida sådan. Detta är när man sätter projektet i ett större sammanhang 

angående att östra industriområdet i framtiden ska bli ett blandat område som diskuterades 

ovan. Oretorp (C) och Aron Wetterlund beskriver även de att projektet ingår i ett större 

sammanhang. Infarten är en förutsättning för flera stora projekt så som utvecklingen av 

kollektivtrafiken vilket kommer att skapa dagliga möten mellan resenärer, en social integrering.  

 

6.3.3 Jämlikhet 

Södra infarten är ett projekt som berör i stort sett hela staden och enligt Christer Johansson är 

jämlikhet ett begrepp som går hand i hand med demokrati. Utifrån jämlikhet kriterium 1 

tillfrågades intervjupersonerna om lokala företag har prioriterats framför 

nationella/internationella. Samtliga intervjupersonerna nekade till detta, men Christer 

Johansson uttryckte att känslan av att det varit så nog kan finnas. Detta för att det mestadels är 

lokala företag i det området. Tove Bergman (MP) ansåg att det som prioriterats är 

arbetstillfällen och inte företagets lokala förankring. Näringslivet har haft en hel del synpunkter 

på kommunens trafikplanering där projekt Södra infarten innefattas. Majoriteten av företagen 

anser att detta projekt är väldigt viktigt.165 Näringslivet är enligt tre av intervjupersonerna de 

som tjänar mest på genomförandet av projekt Södra infarten. Henrik Oretorp (C) uttryckte att 

hamnen ska ses som stadens tillväxtmotor och därmed är det den som i så fall prioriterats och 

därmed indirekt de företag som nyttjar hamnen. Det som dock är återkommande under samtliga 

intervjuer är att tanken bakom projektet i första hand handlar om att den tunga trafiken skall 

minska på Laholmsvägen. Den bakomliggande tanken är med andra ord inte främst att vara en 

vinst för näringslivet, även om effekterna blir till deras fördel. 

 

Utifrån jämlikhet kriterium 2 tillfrågades intervjupersonerna om företag eller stugägare har fått 

omlokaliseras som konsekvens av projekt Södra infarten. Svaret blev att ett antal stugägare och 

företag har fått flytta helt eller ge upp en del av sin mark i närliggande område till infarten.166 

Omlokaliseringen har skett främst på grund av ökad upplevelse av buller167 och för att 

kommunen behövt en del av marken för att kunna följa planbeskrivningen av projektet.168 

Torsten Rosenqvist upplever att de omlokaliserade stugägarna enbart tog flytten positivt. 

Stugorna fick dels flytta närmre havet, vilket innebär ett bättre läge och dels fick de ekonomisk 

ersättning. De som blivit negativt drabbade är de företag med mark som har stickspår i 

anknytning till västkustbanan som de använder vid leveranser. I och med infarten försvinner 

dessa stickspår och detta har inte alltid mottagits positivt vilket har lett till diskussioner.169  

 

Att aktivt beakta jämlikhetsaspekter inom urbanplanering, jämlikhet kriterium 3, är enligt 

Torsten Rosenqvist inget som de aktivt jobbar med. Vissa aspekter som dock hör till jämlikhet, 

tillgänglighet och trygghet, är ändå sådant som finns med i planeringen i och med lagstiftningen. 

Bertil Andersson (S) lyfter aspekten kring tillgänglighet då han uttalar vikten av att ingen skall 

exkluderas genom att förenkla tillgängligheten för rörelseförhindrade. Denna faktor har bidragit 
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till att kommunen i planeringsarbetet tänkt till hur utformning av passager skall se ut. Christer 

Johansson uttalar dock att mycket av hänsynstagandet angående tillgänglighet beror på att 

urbanplanerarna är låsta av lagstiftningen och därmed är tvungen att ta hänsyn till detta. Dock 

fortsätter Johansson med att uttrycka att de jobbar på att jämlikhetsaspekter ska vara ett naturligt 

inslag i planeringen och inte bara på grund av regelverket. Johansson uttrycker ytterligare en 

jämlikhetsaspekt i form av trygghetsfrågan. De planerade passagerna är tänkta att utformas så 

att trygghetskänslan ökar i områdena och då med främst kvinnor och barn i åtanke. Kvinnors 

upplevda trygghet i området kring Södra infarten är något som prioriterats. Kvinnor ska inte bli 

exkluderade på grund av en känsla av otrygghet vilket gör att mycket belysning skall installeras 

och grönområden planteras. Detta för att alla medborgare tryggt ska kunna ta sig till Östra 

stranden. 

 

Tove Bergman (MP) uttrycker att projekt Södra infarten möjligtvis inte är det bästa exemplet 

på ett projekt med jämlikhetsaspekter. Jämlikhetsaspekterna kommer in senare när det planeras 

för gång- och cykelpassager vilket ännu inte påbörjats. Bergman säger även att 

jämlikhetsaspekter är på väg att ta en allt större plats i urbanplanering. Sociala aspekter 

begrundas mer idag jämfört med för tio år sedan. Anledningen till detta tror Bergman har att 

göra med att städerna behöver tätas då allt fler flyttar in till städerna. Kunskap om sociala värden 

behövs därför för att veta vad folk tycker om de olika stadsdelarna och var de trivs för att öka 

stadens attraktivitet. 

 

6.3.4 Sammanfattning 

Angående värdet demokrati är Södra infarten ett projekt som berör hela Halmstad då det handlar 

om en stadsomvandling. Samråden kring projektet har varit offentliga och hela staden har 

bjudits in via olika plattformar. Sakägarna har fått en direkt inbjudan. Syftet med samråden har 

mestadels varit för att informera och ta reda på lokalkunskap. Talespersoner för de direkt 

berörda som inte kan delta i samråden har inte tillsatts då samråden inte är ett beslutsfattande 

organ. Frågan om medborgarna haft en verklig påverkan är komplicerad då projekt Södra 

infarten är en praktisk och tekniskt komplicerad fråga som kräver en del av medborgarna för att 

de ska kunna påverka. 

 

Med tanke på värdet mångfald är Halmstad idag relativt segregerat. Medborgare av liknande 

socioekonomisk bakgrund bor inom samma stadsdelar vilket har delat upp staden. Ingen 

särskild insats har gjorts av kommunen för att försöka nå ut till fler personer som exempelvis 

är begränsade av språkliga skäl. På samråden är det vita män i 40-50 årsåldern som deltagit, 

med undantag för ett tillfälle då det var en kvinnlig representant för ett företag. Mötena med 

stugägarna har dock haft en bättre spridning av kön, då det varit medelålders vita par. Ett av 

huvuddelmålen kring projekt Södra infarten har varit att minska barriärerna mellan de östra 

stadsdelarna och havet. Det som dock understrukits är mer ord så som naturvärde och livskvalité 

med närheten till havet, än social integrering. Angående värdet jämlikhet har inga företag 

prioriterats framför ett annat på grund av lokal förankring, utan det som påverkat är antalet 

arbetstillfällen som erbjuds i kommunen. Omlokaliseringen av stugorna har skett på grund av 

byggnationen för att bygga bullervallsskydd och det uppfattas inte som det varit någon konflikt 

gällande detta. De omlokaliserade har givits ekonomisk ersättning. Det enda negativa som går 

att urskilja kring projektet är att vissa företag blivit av med sina stickspår till järnvägen. Den 

urbana planeringen är inte utformad efter egalitära lösningar men finns till viss del med genom 

trygghets- och tillgänglighetsfrågan i passagerna under/över järnvägen för gående och cyklister, 

samt grönområdena med upplysning.   
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7. Slutsats och diskussion  

7.1 Slutsats 

Angående den första frågeställningen framställs de sociala rättvisevärdena, enligt Fainsteins 

definition, förhållandevis lite i de policydokument som vi valt att undersöka. Framtidsplan 2030 

samt den sociala konsekvensbeskrivningen är de dokument som lyfter sociala värden, om än 

med annat fokus och ordval i jämförelse med Fainstein. Mycket fokus i dokumenten ligger på 

miljövärden, tekniska detaljer samt hur staden skall profileras för att man ska få en så positiv 

upplevelse av den som möjligt. Ord så som trygghet, tillgänglighet, miljövärden och 

attraktivitet genomsyrar samtliga dokument och de som upplevs vara de väsentliga värdena för 

projektets process. Utifrån Fainsteins teori beaktas inte de tre rättvisevärdena demokrati, 

mångfald och jämlikhet i så stor utsträckning (se tabell 1). I kommunens Framtidsplan 2030, 

den generella nivån, uttalas en tydlig vision angående staden och sociala rättvisevärden. Dessa 

försvinner dock sedan i de specifika dokumenten för projekt Södra infarten förutom i den 

sociala konsekvensbeskrivningen som handlar om just det. Dock nämner inte ens denna orden 

demokrati, mångfald eller jämlikhet utan det som upplevs som väsentligt är naturvärden och 

trygghetsfrågan. Trygghetsfrågan är inom ramen för jämlikhetsaspekter men dock inte utifrån 

Fainsteins teori vilket gör att vi inte kan ta det i beaktning.  

 

Kommunens egna tre värden som beskrivs i Framtidsplan 2030 är snarlika värdegrunderna i 

Fainsteins teori. Kommunens definition av demokrati går att kopplas samman med den 

definition som Fainstein har för begreppet i den meningen att de båda handlar om medborgares 

rätt till att påverka i demokratiska processer. Halmstads kommun framställer det dock som 

delaktighet och inflytande medan Fainstein går steget längre. Hon anser att medborgarna ska 

ha en verklig påverkan samt erbjudas att ha en talesperson som för deras talan om de inte kan 

delta på samrådet. Halmstads kommuns begrepp lika värde upplever vi vara en blandning av 

Fainsteins två värden mångfald och jämlikhet då det handlar om människors värde och 

gemenskap. Det ska vara på lika villkor och alla ska kunna delta i kommunens verksamheter. 

Problematiken som vi kan se gällande kommunens verksamhet idag, är att det innebär språkliga 

barriärer och en begränsad tidsaspekt, då verkliga möten innebär att medborgarna måste ha tid 

att gå på dem. Halmstads kommuns tredje värdegrund som deras långsiktiga urbanplanering 

vilar på är hållbar utveckling vilken mer handlar om miljöaspekten. Detta nämner inte Fainstein 

då hon inte anser det vara ett socialt värde och väljer att inte lägga fokus på det i sin tes. 

 

Vilka synsätt på de sociala rättvisevärdena demokrati, mångfald och jämlikhet, den andra 

frågeställningen, som finns hos politiker och tjänstemän, är förhållandevis samstämmig. Vissa 

har en utilitaristisk syn på medborgardeltagande vilket vi kopplar samman med studiens 

problemformulering där Fainstein påstår att beslutsfattare idag har ett mer utilitaristiskt tänk. 

Att politikerna och tjänstemännen anser att de är svåra begrepp att definiera kan vara en 

indikation på att sociala rättvisevärdena inte behandlas så mycket i urbanplanering. Det är 

möjligen även en faktor till att de sociala värdena finns med som en ambition till en början av 

ett projekt men att de sedan försvinner i processen när de inte är centrala för aktörerna. Det kan 

dock vara så att dessa begrepp finns underliggande i deras dagliga arbete och således finns med 

men inget som urbanplanerare funderar över. Så som Aron Wetterlund uttryckte är reflektion 

något önskvärt men får inte utrymme i urbanplanering idag. Faktum kvarstår att sociala 

rättvisevärden inte har någon central roll i den politiska kontext som projekt Södra infarten 

befinner sig inom. Varken i den generella nivån med policydokument som behandlats ovan, 

med undantag av Framtidsplan 2030, eller i den lokala nivån genom urbanplanerarnas synsätt 

på de sociala rättvisevärdena. 
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Utifrån analysschemat (se tabell 1) och för att svara på studiens tredje frågeställning anser vi 

att rättvisevärdena inte helt kommit fram i processen kring projekt Södra infarten. Utifrån vår 

undersökning anser vi att projekt Södra infarten uppfyller demokrati kriterium 1. Med tanke på 

demokrati har de direkt berörda fått delta i samråd och även mottagit en skriftlig inbjudan. Alla 

medborgare har bjudits in via olika plattformar, men förhållandevis få har dykt upp. Kring 

projekt Södra infarten har det förtydligats att det har varit i kommunens intresse att få höra allas 

åsikter mer än vad de i vanliga fall gör. Detta har dock inte i praktiken resulterat i en större 

ansträngning från kommunens sida att bjuda in och få med fler medborgare. Något som dock 

bör nämnas är att urbanplanerarna gjorde ett försök under ett samråd där de hade fokusgrupper 

där tjänstemännen satt i mindre grupper med medborgarna. Detta gav positiva resultat då fler 

fick komma till tals. Projektet uppfyller däremot inte demokrati kriterium 2 då de direkt berörda 

inte får en talesperson som för deras tal om de inte kan delta på samråden. Detta bör de enligt 

Fainsteins teori ha för att få en rättvis fördelning av intressen.  

 

Verklig påverkan, demokrati kriterium 3, är den kategori som vi finner som mest svårtolkad då 

politiker och tjänstemän har olika åsikter. Enligt Henrik Oretorp (C) anser han att medborgarna 

är delaktiga i processen och kan påverka detaljplanen. Detta håller inte tjänstemännen med om. 

Här är det viktigt att poängtera att politikerna och tjänstemännens roller är olika. I och med 

politikernas position som förtroendevalda har de mer intresse av att betona att medborgarna får 

vara med och påverka processen, medan tjänstemännen är på en mer pragmatisk nivå. 

Tjänstemännen har ansvar för att det finns realistiska förutsättningar för projektet och då detta 

projekt är så pass invecklat anser de att inte ens de själva alltid förstår hela processen. Detta gör 

det ännu svårare för medborgarna att påverka. Oretorp (C) anser att detaljplanerna ständigt 

ändras efter ett samråd. Tove Bergman (MP) håller till viss del med om detta, men understryker 

att det inte handlar om några större förändringar. Bertil Andersson ger ett undvikande svar och 

trycker på att medborgarna har mer påverkan vid workshops istället för traditionell mötesform, 

men anser som tidigare nämnts att då projektet pågått så länge är det svårt för medborgarna att 

ha en verklig påverkan. Faktumet att projektet är så pass tekniskt verkar vara det stora problemet 

för att medborgarna ska ha en verklig påverkan.  Då tjänstemännen och politikerna är oense hur 

pass stor verklig påverkan medborgarna har går det egentligen inte att definitivt fastställa detta 

kriterium. Utfallet blir olika beroende på vem vi lyssnar på. Då Fainstein dock anser att det ska 

finnas en tydlig medborgerlig påverkan och detta inte går att urskilja kring projekt Södra 

infarten uppfyller de inte kriterium 3. Tove Dannestams forskning om att det är en distinkt 

skillnad mellan att urbanplanerarna träffar medborgarna och att de faktiskt har en verklig 

påverkan, stämmer även i projekt Södra infarten. Detta då samråd har skett men medborgarna 

har ingen tydlig verklig påverkan.170  

 

På grund av att urbanplanerarna inte ansträngt sig med översättningar eller andra sätt för att nå 

ut till personer som inte ingår i ramen för den typiska deltagaren på samråden, har de begränsat 

möjligheten för dessa att ta del av information. Om information som sprids inte blir förstådd av 

samtliga, är sannolikheten stor att personer som inte förstår den, uteblir från samråden. Därmed 

uppfyller projekt Södra infarten inte mångfald kriterium 1. Angående mångfald kriterium 2 och 

det offentliga rummet har det varken varit varierat eller tillgängligt för alla, då medborgare har 

haft olika förutsättningar att delta. Fainstein menar med varierat som att det inte alltid ska vara 

samma typ av person som kommer till tals på mötena. Idag är det alltid samma personer på 
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mötena och samråden misslyckas med att integrera medborgare med olika socioekonomiska 

bakgrunder. Således uppfylls inte kriterium 2. Utifrån intervjupersonerna går det att urskilja att 

urbanplanerarna arbetar aktivt med att ta bort de barriärer som finns i östra Halmstad genom 

projekt Södra infarten. Således uppfyller projektet mångfald kriterium 3 även om de inte arbetar 

direkt med att få bort barriärerna av samma anledning som Fainstein beskriver. Hon talar om 

social integrering medan intervjupersonerna talar om medborgarnas möjlighet att ta sig till 

Östra stranden.  

 

Utifrån studiens undersökning uppfyller projekt Södra infarten varken jämlikhet kriterium 1 

eller 3. Företag med lokal förankring har inte prioriterats framför nationella/internationella, 

jämlikhet kriterium 1. Halmstads kommun värdesätter de arbetstillfällen som företaget erbjuder, 

oberoende av företagets lokala förankring vilket inte är förenligt med Fainsteins teori. Att aktivt 

beakta jämlikhetsaspekter, jämlikhet kriterium 3, är inget som utmärker projekt Södra infarten. 

Urbanplanerarna arbetar inte aktivt med egalitära (jämlikhets)-lösningar, vilket de bör enligt 

Fainsteins teori. Således uppfyller de inte jämlikhet kriterium 3. En del aspekter som tillhör 

jämlikhet, så som trygghet och tillgänglighetsfrågor genom exempelvis upplysta grönområden, 

är dock något som urbanplanerare tar i beaktning då det är reglerat enligt lag. Tanken om att 

jämlikhet ska integreras på ett mer naturligt sätt och inte ske på grund av så kallat underliggande 

tvång finns, men har ännu inte förverkligats.  

 

Jämlikhet kriterium 2 uppfylls, men med viss osäkerhet utifrån vår undersökning. Stugägarna 

och företagen har blivit ekonomiskt ersatta vilket Fainsteins teori kräver och omlokaliseringen 

har skett med samtycke från, intervjupersonernas valda uttryck, ”de flesta”. Vad som menas 

med de flesta är dock diffust och för att uppnå detta kriterium måste samtycke ha skett av 

samtliga vilket det finns en viss osäkerhet om. Ifall någon inte samtyckt är inget som går att 

urskilja då intervjupersonerna fått frågan ställd två gånger för förtydligande kring just den valda 

termen ”de flesta”. Då frågan ställs än en gång för att få ett tydligt svar, svarar 

intervjupersonerna att alla verkade vara med på omlokaliseringen och tror inte att det uppstått 

någon konflikt. Detta gör att vi får tro på intervjupersonerna och således uppfyller projektet 

jämlikhet kriterium 2.  

 

Sammanfattningsvis blir slutsatsen utifrån operationaliseringen av Fainsteins teori om Den 

rättvisa staden att projekt Södra infarten uppfyller tre av nio kriterier (se tabell 3). Gällande 

demokrati kriterium 3 finns det tveksamheter i svaren från intervjupersoner, vilket 

problematiseras ovan. Således har vi valt att ha med en gråskala i tabell 3 för tydlighetens skull. 

Detta för att visa att det finns en viss tveksamhet och vi upplever ett reliabilitetsproblem vilket 

vi återkommer till i diskussionen.  
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Tabell 3 - Analysschema av slutsatsen för de processtyrda kriterierna  

 

 Kriterium 1  Kriterium 2  Kriterium 3  

Demokrati 
 

 

 

 

 

Medborgare som bor inom 

det berörda området ska få 

delta i planeringen genom 

samråd. Dock ska hela 

staden höras 

Utfall: De direkt berörda har 

bjudits in via skriftlig 

inbjudan. Hela staden har 

bjudits in via olika 

plattformar 

Blå Ifall de direkt 

berörda 

medborgarna inte 

kan delta i 

processen ska en 

talesperson 

tillsättas för dem 

Utfall: De direkt 

berörda får ingen 

talesperson som för 

deras talan om de 

själva inte kan delta 

på samrådet 

Röd Medborgarnas deltagande 

ska innebära en verklig 

påverkan 

Utfall: Här uppstår en 

konflikt mellan politiker och 

tjänstemän som anser olika. 

Det uppstår även ett 

reliabilitetsproblem då 

kriteriet inte helt går att 

fastställa mellan vår 

undersökning och Fainsteins 

teori. Dock blir utfallet att de 

inte har verklig påverkan då 

det enligt Fainsteins ska 

finnas en tydlig påverkan 

vilket det inte finns 

Grå 

Mångfald Får alla medborgare lika 

möjlighet till att delta i det 

offentliga rummet oberoende 

av socioekonomisk 

bakgrund? 

Utfall: Medborgare med 

olika socioekonomiska 

bakgrund får inte samma 

möjlighet till det offentliga 

rummet. Detta för att 

exempelvis inga 

översättningar gjorts 

Röd Det offentliga 

rummet ska vara 

tillgängligt och 

varierat 

Utfall: Det 

offentliga rummet 

är varken 

tillgängligt eller 

varierat då det är 

samma typ av 

medborgare av 

socioekonomisk 

bakgrund som 

deltar 

Röd Gränserna mellan 

stadsdelarna bör vara porösa 

för att främja integration 

Utfall: Urbanplanerarna 

arbetar aktivt för att ta bort 

de porösa gränserna mellan 

stadsdelarna och havet i östra 

Halmstad 

Blå 

Jämlikhet Lokala verksamheter och 

företag bör respekteras och 

prioriteras framför stora 

nationella/internationella 

företag 

Utfall: Lokala verksamheter 

och företag prioriteras inte 

före nationella/internationella 

företag då det är 

arbetstillfällen som betyder 

något för kommunen  

Röd Varken invånare 

eller verksamheter 

ska behöva 

omlokaliseras mot 

sin vilja enbart för 

ekonomisk tillväxt 

Utfall: Ingen 

invånare eller 

verksamhet har 

omlokaliserats mot 

sin vilja 

Blå Beaktar urbanplanerare och 

tar en aktiv roll att utforma 

planeringen utefter egalitära 

(jämlikhets)- lösningar 

Utfall: Urbanplanerare 

arbetar inte aktivt med 

jämlikhetslösningar, något 

som till viss del sker enligt 

PBL 

Röd 

 

Röd Uppfyller ej 

Grå Uppfyller till viss del men ej helt i enhetlighet med Fainsteins teori 

Blå Uppfyller 
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7.2 Diskussion 

Under arbetets gång har vissa intervjupersoner ifrågasatt varför vi valt det oerhört tekniska fall 

som projekt Södra infarten är. Tove Bergman (MP) och Bertil Andersson (S) uttryckte att det 

inte är det bästa exemplet vid en studie av jämlikhetsaspekter. Dessa uttalanden har dock istället 

motiverat oss mer till att det verkligen är detta projekt som vi bör studera. I 

problemformuleringen nämndes att alla byggprojekt tillsammans bildar den gemensamma 

staden och att de därför bör eftersträva samma värden. Enligt Torsten Rosenqvist, Bertil 

Andersson (S) och Henrik Oretorp (C) innebär projekt Södra infarten en stor stadsomvandling 

som är nödvändig för Halmstads framtid och det är en utgångspunkt för andra projekt gällande 

framtida bostäder och kollektivtrafikens utveckling. 

 

7.2.1 De sociala rättvisevärdena 

Angående frågeställning två anser vi det märkligt att projekt Södra infarten inte innehåller de 

sociala värden som beskrivs i Framtidsplanen för 2030. I och med att projektet är pågående och 

kommer att pågå i många år framöver, anser vi att det bör finnas med sociala värden för att 

uppfylla framtidsplanen. Det är effektivitet som betonas i policydokumenten istället för sociala 

värden vilket är ledande i urbanplanering enligt både Fainsteins teori och Mikael Granbergs 

avhandling. 

 

Ytterligare en aspekt som är intressant i Framtidsplanen 2030 är kommunens vision om att få 

med medborgarna i planeringsprocessen och att de ska känna att de kan påverka utvecklingen 

av de fysiska miljöerna. Trots det har det upplevts genom intervjuerna att urbanplanering och 

tekniska projekt likt Södra infarten, är svårt att få med medborgarna i. Det har även vid tre 

intervjutillfällen uttryckts att urbanplanerare har ett behov av konstruktiva idéer för hur de ska 

genomföra demokratiska dialogprocesser. Det finns en generell problematik kring övergripande 

mål i kommunalplanering och att få med ambitionen för dessa i tekniska fall. Grunden i detta 

är att det ligger i tjänstemännens roll att genomföra sådant som de anser är realistiskt. Det är 

inte enbart i tekniska stadsprojekt som det är besvärligt att få med medborgare. Det är snarare 

regel än ett undantag att det är en typ av medborgare som deltar på samråden. Detta gör att 

åsikterna som kommer in enbart representeras av en viss grupp av medborgare. Det finns ett 

behov av att urbanplanerare utvecklar nya idéer för hur de ska få med medborgarna, och då en 

större variation av dessa. En viss problematik kan ligga i att Sverige styrs av representativ 

demokrati och då upplevs behovet av medborgarnas deltagande möjligtvis inte i lika stor 

utsträckning. Då det dock uttrycks som ett mål i kommunens framtidsplan att få med 

medborgarna, bör det vara något som Halmstads urbanplanerare lägger mer fokus på för att 

uppnå sina mål.  

 

Utifrån intervjupersonernas tolkningar av PBL finns det en problematik som ligger i att lagen 

inte kräver mer än informativa samråd och att medborgarna inte engagerar sig. Henrik Oretorp 

(C) upplever att det är brist på engagemang från boende i hyresrätter i jämförelse med de som 

äger sitt boende. Detta uttalar Oretorp som ett eventuellt problem med stadsdelen Andersberg 

och Linehed vilka båda består av hyresrätter. Det är även de stadsdelarna som ska integreras 

med Östra stranden. Det går att tolka att urbanplanerarna inte förväntar sig att medborgarna ska 

delta på mötena och det är kanske därför de inte ansträngt sig mer för att få med samtliga 

medborgare med olika bakgrunder. De tar för givet att medborgarna inte engagerar sig. Detta 

är intressant att koppla samman med vad Bertil Andersson (S) beskrev gällande att projekt 

Södra infarten innebär en stadsomvandling som inneburit ett större intresse att höra hela stadens 
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åsikt. Detta för att det påverkar alla inom staden och inte bara en stadsdel. Dock har de inte hört 

de stadsdelarna som ska integreras med Östra stranden. 

 

Halmstads kommun arbetar aktivt med att få bort de porösa gränserna mellan stadsdelarna i 

området kring Södra infarten. Dock skiljer sig anledningarna markant till varför de gör det 

jämfört med Fainstein. Fainstein uttalar en integrering av människor mellan olika områden och 

med olika bakgrunder. Det som framgår av projekt Södra infarten är att målet är att föra samman 

östra delen av Halmstad med Östra stranden. Tapio Salonen har, som tidigare nämnts, forskat 

om just segregering inom staden och vad zonindelningar kan innebära. Salonen beskriver att 

det går att se en ökad polariseringstrend idag på grund av homogena stadsdelar. Detta är något 

som även går att urskilja i Halmstad. Bertil Andersson (S) beskriver att ån Nissan delar upp 

staden på så vis att i de västra delarna av Halmstad bor höginkomsttagarna medan 

låginkomsttagarna bor i de östra delarna. En av orsakerna till denna segregering kan vara på 

grund av urbanplanering då det i öster finns mycket hyresrätter och i väster dyrare mark med 

nästan enbart villor.  

 

7.2.2 Komplexiteten med Fainstens teori i ett praktiskt fall 

Den centrala konflikten mellan nyliberalism och Fainstein, är grunden för hennes teori och 

därmed även för denna studie. Vi är inte normativa likt henne vilket gör att konflikten kring 

nyliberalismen inte är något som tydligt syns i varken frågeställningar eller resultat och analys 

utan är underliggande. I avsnitt 4.2 beskrivs innebörden för intern validitet som en 

samstämmighet mellan de observationer som forskaren gör samt de teoretiska idéerna. Det har 

varit svårt att applicera Fainsteins teori i studiens verkliga fallstudie. Mycket av denna 

problematik ligger i att Fainstein till stor del har sin utgångspunkt i en amerikansk kontext 

medan denna studie utgår från en svensk. Fainsteins teori är på gränsen till en utopi och är 

komplicerad för oss att tillämpa. I urbana processer är det många olika värden som ska 

tillgodoses, och då det är en så pass komplex process är det svårt för oss att veta om något värde 

är överordnat något annat. Med teorins komplexitet i åtanke blir vår undersökning av den och 

appliceringen i fallstudien, mer av en analys än en absolut sanning. Det är svårt att slå fast säkra 

slutsatser, då samhället inte är svart eller vitt. Vi har försökt att operationalisera till vissa 

kriterier men ändå uppstår det ett glapp när materialet tillämpas på kriterierna, ett 

reliabilitetsproblem som ofta uppstår i kvalitativ forskning. Således valdes det att i tabell 3 ha 

med en gråskala som ett tredje alternativ då det kriteriet hamnar mitt emellan de två andra 

alternativen. Fainstein har utvecklat riktlinjer som skapar möjligheten för oss att anpassa 

studien efter dennes kontext men det uppstår trots detta vissa svårigheter. Även 

intervjupersonerna ser svårigheter att få med sociala rättvisevärden i urbanplanering. I 

urbanplanering är aktörerna ofta låsta till praktiska beslut vilket samtliga av intervjupersonerna 

indikerar försvåra att få fram de sociala värdena. Det blir dessutom med tiden fler lagar att 

förhålla sig till vilket gör processen alltmer tungrodd. 

 

En problematik som finns för oss med att testa Fainsteins teori i den svenska kontexten, är som 

diskuterats ovan, att samråden i planeringsprocessen inte har någon makt enligt juridisk mening. 

Detta gör att den talesperson som Fainstein efterfrågar för demokratiska skäl, inte är nödvändig 

att erbjuda enligt intervjupersonerna. Detta bidrar till att det specifika kriteriet i analysschemat 

inte uppfylls utifrån teorin då kriteriet inte fyller någon mening i en svensk kontext. Dock anser 

vi att en talesperson möjligtvis inte är det bästa sättet för en rättvis fördelning av intressen som 

är själva meningen med en talesperson enligt Fainstein. Dock bör allas intressen finnas med 

och prioriteras i planeringsprocessen. Intervjupersonerna verkar uppenbarligen anse att en 
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talesperson är komplicerat att ha med men detta skulle kunna se ut på flera sätt. För att få med 

personer med utländsk bakgrund eller personer med låg utbildning som bor i hyresrätter att 

delta i samråden skulle man kunna tänka sig att talespersoner skulle kunna komma från olika 

typer av organisationer i det civila samhället. Dessa skulle då kunna bidra och fungera som 

brobyggare mellan olika grupper av medborgare och beslutsfattare. 

 

Något som tydligt har märkts under arbetets gång är att rättvisevärdena går in i varandra, precis 

som Fainstein beskriver. Just demokrati och mångfald gick mycket hand i hand, inte i 

intervjupersonernas utsagor där var de helt åtskilda, men med tanke på analysschemat var det 

ofta det gick att urskilja sammankopplingar mellan dessa två värden. En stark koppling mellan 

de båda kunde främst ses med tanke på den obefintliga variationen av människor som deltar på 

samråden och då demokrati kriterium 3 och mångfald kriterium 2. Att det alltid är en typ av 

medborgare som deltar på samråden, går att kopplas samman till den makthierarki en 

intervjuperson uttalade sig om finnas på samråden. Det är ofta en medborgare som tar mest 

plats och hörs, samtidigt som tjänstemännen sitter något upphöjda och med mikrofon vilket 

också skapar en maktrelation mellan tjänstemännen och medborgarna. Den person som för 

medborgarnas talan kan upplevas föra den allmänna åsikten men i verkligheten kan det vara en 

annan medborgare som inte alls håller med och har en annan åsikt men som inte vågar uttrycka 

den. Detta kopplar vi till vad Fainstein skriver om att medborgare som deltar på mötena tystas 

av den starkare gruppen. Detta kan bero på samrådens struktur i plenumform eller att det är 

svårt att säga emot den karismatiska inofficiella talespersonen. Därför blir det en balansgång 

mellan verklig påverkan och det offentliga rummets variation i analysen.171 Detta är även något 

Tove Dannestam diskuterar i sin avhandling om att ifall urbanplanerarna håller mötena på en 

annan plats än stadshuset blir det en symbolisk betydelse och ett möte av mer informell karaktär. 

Ifall lokalen byts ut kan de få bort de hierarkiska maktrelationerna och på så vis skapa bättre 

förutsättningar för allas åsikter att höras.172  

 

Sociologen Jon Loits diskussion kring värdet mångfald i sin avhandling samt hans slutsats om 

urbanplanerings ökade betydelse för en rättvis och heterogen stad, kan vi inte urskilja i vår 

undersökning. Mångfald var det värde som samtliga intervjupersoner definierade som en 

blandning av olika människor. Samtidigt var det tydligt att det är inget som lyfts fram och 

fokuseras på i urbanplanering. Vi upplevde det till och med som att intervjupersonerna såg det 

som ett svårgripbart värde att få med i planeringen. Det är intressant att Loit uttrycker begreppet 

mångfald som ett ord med ökad betydelse i urbanplanering och som har tagit över 

jämlikhetsprioriteringen när vi inte kan urskilja detta. Den enda intervjupersonen som styrkte 

Loits tes om mångfaldens ökade betydelse var Henrik Oretorp (C). Oretorp uttryckte att hans 

parti har gått från att fokusera på jämlikhet- och jämställdhetsfrågan till att nu främst fokusera 

på mångfald. 

 

7.2.3 Avslutning 

Urbanplanering är en komplex process vilket går att likna vid ett styrsystem präglat av 

governance, där flertalet aktörer befinner sig utanför den offentliga sektorn. Det kan vara en av 

anledningarna till att statsvetare vanligtvis inte studerar urbanplanering då det inte handlar om 

ett klassiskt government-styre. Både Mikael Granberg och Moa Tunström har uppmärksammat 

detta i sina avhandlingar där de förtydligar att flertalet aktörer med olika politiska teorier och 
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arbetssätt är en orsak till att urbanplanering är en så komplex process. Tunström behandlar även 

problematiken kring att urbanplanering är svårare i äldre städer som formas av sin historiska 

kontext. Detta är dock inget som intervjupersonerna anser kring projekt Södra infarten eller 

som går att urskiljas då projektet inte befinner sig i gamla stadsdelar.173 

 

Syftet med denna studie är att belysa rättviseaspekter i urbanplanering genom att studera 

kommunalplaneringen kring projekt Södra infarten. I och med denna studie har en 

kommunalplanering undersökts med involverade nyckelpersoner och relevanta dokument. Vi 

anser därmed att vi har uppfyllt studiens syfte med att belysa rättviseaspekten i urbanplanering. 

Vi upplever att de personer som intervjuats har fått reflektera och fundera kring hur de jobbar 

med sociala rättvisevärden och de kommer även ta del av studiens resultat. Studien har haft en 

tolkande metod och en problematik kring semistrukturerade intervjuer är att intervjupersonerna 

i en stor utsträckning kan styra samtalet. I och med semistrukturerade intervjuer har det medfört 

att intervjupersonerna fokuserat på olika saker och inte alltid fått samma följdfrågor. En 

problematik kring detta är att om en intervjuperson uttrycker en åsikt som ingen annan 

intervjuperson gjort innebär det inte nödvändigtvis att de inte håller med varandra. Ett exempel 

på detta är Henrik Oretorps (C) resonemang om mångfalds betydelse i urbanplanering men då 

de andra intervjupersonerna inte nämnt det i sina intervjuer kan vi inte veta om de håller med 

honom eller ej. Detta har påverkat resultatet då vi inte kan tolka och reflektera över en outtalad 

åsikt.  

 

Avslutningsvis ska det poängteras att problematiken kring att få med sociala rättvisevärden i 

urbanplanering handlar om två faktorer i detta fall. Den första är att detta handlat om ett oerhört 

tekniskt projekt där inte ens de inblandade aktörerna förstår sig på alla delar. Den andra är det 

faktumet att det överlag är svårt att få med medborgarna i urbana projekt. Om detta handlar om 

att medborgare inte vill avsätta tid för att engagera sig, att de upplever en meningslöshet då de 

inte har en verklig påverkan eller om kommunen inte försöker komma på nya sätt för att få med 

dem, är svårt att säga. Att de sociala rättvisevärdena finns men trycks undan av institutionella 

och byråkratiska anledningar som kritisk urban teori påstår, anser vi kan vara sanningen i detta 

fall. Vi ställer oss frågan varför tekniska projekt inte ska ha med sociala värden då all 

samhällsutveckling möjligen bör beakta dessa. Idag är det kommunerna som förverkligar och 

driver idéer, med andra ord är det de som styr vilka värden som formar staden. Detta är projekt 

Södra infarten och vägen till Östra stranden ett praktexempel på. Urbanplanerarna trycker på 

värdet att detta projekt kommer möjliggöra att ta sig till stranden, men det intressanta är att 

invånarna som bor i östra Halmstad, inte har blivit tillfrågade om det är något de önskar. Även 

om våra intervjupersoner trycker på att medborgarna ska ledas till Östra stranden är det utifrån 

vår undersökning näringslivet som gynnas mest av projektet. För att avsluta med att återcitera 

till inledningscitatet av David Harvey, vilket är något som urbanplanerare och medborgare i 

staden bör reflektera över: 

 

“Vilken stad vi vill ha kan inte skiljas från frågan om vilka värden som vi eftertraktar.”174 

 

7.3 Vidare forskning 

Utefter studiens resultat och Tove Dannestams forskning vore det intressant att lyfta 

maktperspektivet och om näringslivet jämfört med medborgarna har lika mycket att säga till 
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om i planeringsprocessen. Istället för att enbart fokusera på det offentliga rummet bör 

näringslivets position i urbanplanering lyftas fram i forskningsfältet då de har en tydlig roll.175 

I och med att vår studie inte har fokuserat på andra aktörer utöver kommunens vore det 

intressant. Det hade även varit intressant att utföra en komparativ studie mellan olika 

kommuner, eller olika projekt inom samma kommun för att se hur det eventuellt skiljer sig åt 

hur urbanplanerare tillämpar och beaktar rättvisevärden. Detta för att se om rättvisevärden 

beaktas mer i en annan kommun eller om sociala aspekter överlag inte fokuseras på i någon 

svensk kommun. Vidare hade det varit intressant att se om prioriteringen av sociala 

rättvisevärdens betydelse är varierade i olika projekt, beroende på om det exempelvis är ett 

bostadsprojekt eller ett som är inriktat på infrastruktur. 

 

  

                                                           
175 Dannestam. 2009 s.264 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga1 - Intervjuguide Politiker 

- Informera om syftet 

- Fråga om anonymitet och om vi får spela in intervjupersonen enbart för eget bruk 

 

Tema 1. Bakgrund och policyprocess 

a. Hur länge har du arbetat i Halmstads kommun? 

b. Vilken roll har du i Halmstads kommun? 

c. Hur länge har du varit politiskt aktiv? 

d. Kan du förklara lite kort hur stadsplaneringen i Halmstad ser ut, hanteringen av 

planinstrumenten, arbetsprocesserna mellan stadsbyggnadskontoret, bostadsbolagen? 

e. Upplever du att stadsplaneringsprocesser av detta slag har förändrats under de senaste 5-10 

åren enligt dig? 

f. På vilket sätt har du varit aktiv inom denna process kring Södra infarten? 

g. För den post du sitter på, vilken är den viktigaste anledningen för projekt Södra infarten? 

h. Vilka ambitioner/policymål har varit vägledande för projektet? 

j. Har olika ambitioner varit mer eller mindre vägledande under olika stadier av processen? 

(initiering, beredning..) Har olika mål ibland befunnit sig i konflikt med varandra? 

 

Tema 2. Demokrati 

a. Hur definierar du demokrati? 

b. Hur har medborgardeltagandet sett ut? (vilka har bjudits in: direkt berörda, hela staden?) 

c. Vad har varit ert syfte med medborgardeltagandet, vad har ni velat veta? 

d. Har medborgarnas åsikter tagits hänsyn till och haft verklig påverkan? 

e. Har någon grupp prioriterats? (exempelvis de berörda på östra stranden) 

f. Vilka medborgare har deltagit på mötena? (socioekonomisk bakgrund, kön, klass) 

g. Vilka har varit de viktigaste svårigheterna att bedriva demokratiska dialoger i processen? 

h. Finns det möjlighet för de direkt berörda medborgarna att ersättas av en egenvald talesperson 

eller en som ni tillsätter om de inte kan delta i samråd? 

 

Tema 3. Mångfald 

a. Hur definierar du mångfald? 

b. Skulle du säga att samtliga medborgare, oberoende vilken stadsdel de tillhör har fått delta i 

samråden och i så fall varför? Har det gjorts speciella insatser för att bredda deltagandet till 

grupper som kanske har olika svårigheter att delta (språkliga, kunskapsmässiga, kulturella)? 

c. Vad är målet med beskrivningen av en positiv stadsplanering genom att integrera stadsdelar 

med bland annat grönområden? Hur skall integreringen genomföras? 

d. Hur viktig är detta projekt för Halmstads framtid? 

 

Tema 4. Jämlikhet 

a. Hur definierar du jämlikhet? 

b. Vilka jämlikhetsaspekter tycker du har lyfts in i processen med Södra infarten? 

c. Hur har de berörda företagen fått komma till tals angående processen? Har olika 

näringslivsorganisationer varit aktiva i processen? 
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d. Har lokala företags intressen prioriterats framför nationellas? 

e. Har bostäder eller verksamheter fått omlokaliseras? 

f. Har de som kommer att påverkas av projektet, (Byggnationer, buller) informerats och visats 

hänsyn till? 

g. Vem anser du gynnas mest av projektet? (medborgare, näringsliv, miljön..) 

 

Tema 5. Sista fråga 

a. Är det något du anser vi borde ha frågat som vi inte gjort? 
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9.2 Bilaga 2 - Intervjuguide Tjänstemän 

- Informera om syftet 

- Fråga om anonymitet och om vi får spela in intervjupersonen enbart för eget bruk 

 

Tema 1. Bakgrund och policyprocess 

a. Hur länge har du arbetat i Halmstads kommun? 

b. Vilken roll har du i Halmstads kommun? 

c. Kan du förklara lite kort hur stadsplaneringen i Halmstad ser ut, hanteringen av 

planinstrumenten, arbetsprocesserna mellan stadsbyggnadskontoret, bostadsbolagen? 

d. Upplever du att stadsplaneringsprocesser av detta slag har förändrats under de senaste 5-10 

åren enligt dig? 

e. På vilket sätt har du varit aktiv inom denna process kring Södra infarten? 

f. För den post du sitter på, vilken är den viktigaste anledningen för projekt Södra infarten? 

g. Vilka ambitioner/policymål har varit vägledande för projektet? 

h. Har olika ambitioner varit mer eller mindre vägledande under olika stadier av processen? 

(initiering, beredning..) Har olika mål ibland befunnit sig i konflikt med varandra? 

 

Tema 2. Demokrati 

a. Hur definierar du demokrati? 

b. Hur har medborgardeltagandet sett ut? (vilka har bjudits in: direkt berörda, hela staden?) 

c. Vad har varit ert syfte med medborgardeltagandet, vad har ni velat veta? 

d. Har medborgarnas åsikter tagits hänsyn till och haft verklig påverkan? 

e. Har någon grupp prioriterats? (exempelvis de berörda på östra stranden) 

f. Vilka medborgare har deltagit på mötena? (socioekonomisk bakgrund, kön, klass) 

g. Vilka har varit de viktigaste svårigheterna att bedriva demokratiska dialoger i processen? 

h. Finns det möjlighet för de direkt berörda medborgarna att ersättas av en egenvald talesperson 

eller en som ni tillsätter om de inte kan delta i samråd? 

 

Tema 3. Mångfald 

a. Hur definierar du mångfald? 

b. Skulle du säga att samtliga medborgare, oberoende vilken stadsdel de tillhör har fått delta i 

samråden och i så fall varför? Har det gjorts speciella insatser för att bredda deltagandet till 

grupper som kanske har olika svårigheter att delta (språkliga, kunskapsmässiga, kulturella)? 

c. Vad är målet med beskrivningen av en positiv stadsplanering genom att integrera stadsdelar 

med bland annat grönområden? Hur skall integreringen genomföras? 

d. Hur viktig är detta projekt för Halmstads framtid? 

 

Tema 4. Jämlikhet 

a. Hur definierar du jämlikhet? 

b. Vilka jämlikhetsaspekter tycker du har lyfts in i processen med Södra infarten? 

c. Hur har de berörda företagen fått komma till tals angående processen? Har olika 

näringslivsorganisationer varit aktiva i processen? 

d. Har lokala företags intressen prioriterats framför nationellas? 
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e. Har bostäder eller verksamheter fått omlokaliseras? 

f. Har de som kommer att påverkas av projektet, (Byggnationer, buller) informerats och visats 

hänsyn till? 

g. Vem anser du gynnas mest av projektet? (medborgare, näringsliv, miljön..) 

 

Tema 5. Sista fråga 

a. Är det något du anser vi borde ha frågat som vi inte gjort? 
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9.3. Bilaga 3 - Intervjupersoner från Halmstads kommun 

 

Politiker 

 

Bertil Andersson 

Socialdemokraterna, opposition 

2:e vice ordförande Samhällsbyggnadsutskottet 

Intervju 11 april kl.13-14 på hans kontor i Rådhuset i Halmstad 

 

Henrik Oretorp  

Centerpartiet, kommunalråd, vice.ordf. för kommunstyrelsen 

Ordförande för Samhällsbyggnadsutskottet 

Intervju 14 april kl.10-11 på hans kontor i Rådhuset i Halmstad 

 

Tove Bergman 

Miljöpartiet 

Ledamot i Samhällsbyggnadsutskottet 

Intervju 21 april kl.13-14 på Miljöpartiets lokaler i Halmstad 

 

Tjänstemän 

 

Aron Wetterlund 

Planarkitekt, planavdelningen 

Intervju 8 april kl.13-14 på Halmstads stadsbibliotek 

 

Christer Johansson 

Projektledare för Södra infarten 

Teknik- och fritidsförvaltningen 

Intervju 7 april kl.9-10 på Teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstad 

 

Torsten Rosenqvist 

Projektsamordnare för Södra infarten 

Samhällsbyggnadskontoret 

Intervju 1 april kl.13-14 på hans kontor i Rådhuset i Halmstad 
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9.4 Bilaga 4 - Projekt Södra infarten 

 

 
 

( Trafikverket. Samrådsmöte vägplan E6 Södra infarten. 2016-01-28. 

http://www.trafikverket.se/contentassets/ef85086633a84f9d9a701af5100de929/samradshandling_sodra-

infarten_halmstad_160201.pdf [Hämtad: 2016-03-22] )  
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9.5 Bilaga 5 - Modell för samhällsbyggnadsprocessen 

 

 
(Rosenqvist, Torsten. E-mail. 20160407. torsten.rosenqvist@halmstad.se) 
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