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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att analysera och undersöka de möjligheter och svårigheter som kan 
finnas med en boendeinflytandeprocess vid ombyggnation av utemiljön i ett bostadsområde. 
Utifrån detta ställdes tre frågeställningar: Vilka faktorer kan sägas främja ett aktivt deltagande 
i den här formen av boendeinflytandeprocess? Vilka faktorer kan sägas motverka ett aktivt 
deltagande i den här formen av boendeinflytandeprocess? Vilka aspekter kan sägas ligga till 
grund för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ett lyckat genomförande av en 
boendeinflytandeprocess? 
 
Studien omfattar de boendeinflytandemöten som genomförts under 2006 och 2007, i regi av 
det allmännyttiga bostadsföretaget ÖBO, på gatorna Diktargatan och Författargatan i 
stadsdelen Vivalla i Örebro. 
 
För att samla in data har metoden kvalitativa intervjuer använts. Analysförfarandet har 
grundat sig på tidigare forskning, bestående av forskning runt ämnet, samt Lennart Lundquist 
syn på begreppet ”Medborgardemokrati”.  
 
Ett resultat som denna studie har kommit fram till är vikten av att använda olika mötesformer 
för att nå så många grupper och individer som möjligt.  
 
Nyckelord: Boendeinflytande, ombyggnation, delaktighet, demokrati och 
medborgardemokrati 
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Abstract 
 
The purpose of the study was to analyse and examine the opportunities and difficulties that 
may exist with tenant participation in the reconstruction of the outside surroundings in a 
residential area. On this basis, three questions were asked: What factors can be said to 
promote active participation in this form of tenant participation? What factors can be said to 
counter an active participation in this form of tenant participation? What aspects can be said 
to be the basis for creating the best conditions possible for a successful implementation of 
tenant participation?  
 
The study covers the tenant participation meetings carried out in 2006 and 2007, directed by 
the public housing company ÖBO, on the streets of Diktargatan and Författargatan in the 
residential area Vivalla in Örebro.  
 
In order to collect data the method qualitative interviews were used. The way of analysis has 
been based on previous research, consisting of research around the topic, and Lennart 
Lundquists approach to the concept of “citizen democracy".  
 
One conclusion this study has come up with is the importance of using different forms of 
meetings to reach as many groups and individuals as possible.  
 
Keywords: Tenant participation, renovation, partaking, democracy and citizen democracy 
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1. Inledning 
Grunden till denna uppsats härrör från min handledda studiepraktik under hösten 2007 då jag 
som ett moment i praktiken deltog på fyra möten som handlade om hur utemiljön kunde 
förändras i ett kvarter i stadsdelen Vivalla i Örebro. En naturlig fråga blir följaktligen: På 
vilket sätt angår detta en socionom i blivande? Vad som skiljer dessa möten om utemiljön i ett 
bostadsområde från att endast handla om tekniska frågor och lösningar som bestäms av 
personal med ett yrkeskunnande var att man här gav de boende möjlighet att få komma med 
sina åsikter och tankar om hur utemiljön i deras kvarter ska se ut. Detta anser jag bidrar med 
en spännande dimension till ombyggnationen i och med den sociala aspekten som tillkommer 
och med svaret på frågan att denna typ av möten i allra högsta grad berör en blivande 
socionom. Vilket jag hoppas att resterande del av uppsatsen kommer att förtydliga. 
 
Boendeinflytande kan beskrivas i bred mening som: ”Samlingsbeteckning för hyresgästers 
och andra boendes formella rättigheter och faktiska möjligheter att påverka utformning, 
användning och förvaltning av sina bostäder och bostadsområden.” (Nationalencyklopedin, 
2008). 
 
Som framgår av citatet ovan är detta alltså en formell rättighet som är lagstadgad och regleras 
i Lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag 3 §, i vilken det framgår att: ”Ett 
allmännyttigt bostadsföretag skall sträva efter att erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i företaget” 
 
Enligt Bengtsson & Berger (2005, s.169f) är en annan viktig förutsättning för arbetet med 
boendeinflytande de så kallade ramavtal om boendeinflytande som slöts under tidigt 80-tal 
mellan Hyresgästernas Riksförbund och de allmännyttiga bostadsföretagens organisation 
(SABO) vilka kan sägas vara den formella grunden för de lokala hyresgästföreningarnas 
(LH:n) rätt till inflytanden i områdena i vilka de verkar. Ramavtalen är i sig inget bindande 
dokument utan ska mer ses som rekommendationer till de lokala organisationerna att sluta 
lokala avtal rörande bland annat den här typen av frågor. Av stor vikt i de lokala avtalen är att 
de ger LH rätt att erhålla information som berör området. Viktigt i det lokala avtalet är också 
rätten till samråd som innebär att LH får rätt att komma med förslag om vad de anser bör 
göras eller ändras och så vidare, den formella beslutsrätten ligger dock fortfarande kvar hos 
hyresvärden och det är denna som avgör och ansvarar för vad som skall ske i en viss fråga, till 
exempel ombyggnation av utemiljön (en del avtal inbegriper även beslutsrätt i vissa frågor, 
utifrån denna uppsats är de dock inte relevanta varför de inte närmare beskrivs).  
 
Vid en historisk tillbakablick på boendeinflytande i organiserad mening i viss mån och i form 
av hyresgästföreningens avtal med hyresvärdarna så fluktuerar antalet avtal mellan de två 
parterna under de olika tidsepokerna efter 1980. Under det första decenniet då ramavtalet 
uppkom, det vill säga 80-talet, ökade antalet avtal stegvis, för att under 90-talets första år 
avstanna eller att redan befintliga avtal sades upp – av ekonomiska och/eller ideologiska 
förtecken. Idag har i stort sett alla (i deras studie svarade endast 1 i populationen bestående av 
342 svarande att de inte hade något samrådsavtal med den allmännyttiga hyresvärden) 3500 
LH lokala avtal som rör boendeinflytandefrågor och 30 % av dessa anser sig ha fått ett ökat 
inflytande då nya avtal tecknats (Bengtsson & Berger, 2005, s.174). 
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1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera vilka möjligheter och svårigheter som 
kan finnas med boendeinflytandeprocesser vid ombyggnationer av utemiljön i 
bostadsområden. 
 

1.2 Frågeställningar 
• Vilka faktorer kan sägas främja ett aktivt deltagande i den här formen av 

boendeinflytandeprocess? 
• Vilka faktorer kan sägas motverka ett aktivt deltagande i den här formen av 

boendeinflytandeprocess? 
• Vilka aspekter kan sägas ligga till grund för att skapa så bra förutsättningar som 

möjligt för ett lyckat genomförande av en boendeinflytandeprocess? 
 

1.3 Avgränsning 
De två boendeinflytandeprocesser som kommer att undersökas är de som genomfördes i 
Vivalla under 2006 (Diktargatan) och 2007 (Författargatan). Studien ämnar endast inbegripa 
personer som på något sätt varit delaktiga i de två boendeinflytandeprocesserna utifrån en 
tydlig roll, uppsatsen kommer därmed inte att belysa några uppfattningar från de boende vad 
gäller studiens syfte.  

2. Bakgrund 
 

2.1 Stadsdelen Vivalla 
För att förstå i vilket sammanhang som de två boendeinflytandeprocesserna genomförts i är 
det av vikt att ge en bild av den stadsdel där de har ägt rum. Stadsdelen Vivalla i Örebro 
började byggas 1967 och stod klart 1970. Området kan sägas vara en produkt av det så kallade 
miljonprogrammet i vilket syftet var att bygga bort trångboddheten och svara mot den ökade 
inflyttningen till städerna från landsbygden (Wahlberg, 1990). 1960, innan de större 
bostadsområdena byggdes i Örebro (undantaget Rosta och Baronbackarna som byggdes under 
sent 40-tal respektive tidigt 50-tal), stod ca 10,000 människor i bostadskö. För att möta denna 
efterfrågan har i Örebro byggts ett flertal större bostadsområden såsom Brickebacken, 
Markbacken, Varberga och Vivalla (Hage, 1989). 
 
I Vivalla finns idag cirka 2500 lägenheter varav 2400 av dem ägs av det kommunala 
allmännyttiga bostadsföretaget Örebrobostäder (ÖBO) och 104 lägenheter som ägs av HSB 
vilket gör Vivalla till Örebros största stadsdel med ett invånarantal i storleken 6000. Området 
präglas av en likriktad arkitektur där alla hyreslägenheter, förutom dem i höghuset i centrum, 
består av tegelhus med två våningar (Örebro kommun, 2008a).  
 
Befolkningen i Vivalla är ung jämfört med resten av Örebro kommun. Medelåldern totalt sett 
i Örebro är enligt statistik från 2006 är cirka 40 år, medan medelåldern i Vivalla är strax under 
31 år och 2000 personer är under 20 år. Vivalla skiljer sig även från resten av kommunen när 
det gäller personer födda utanför Sverige vars siffra i hela kommunen är cirka 13 % mot 42 % 
i Vivalla (Örebro kommun, 2008b). 
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Vivalla har ända sedan det byggdes haft en lång historia av olika verksamheter som helt eller 
delvis varit till för att öka de boendes inflytande i stadsdelen, inte bara vid ombyggnation utan 
även i exempelvis ungdomsfrågor och andra sociala frågor. Mellan 1973 och 1978 
genomfördes ”Vivallaprojektet” som med förebyggande insatser syftade till att ”socialt, 
psykologiskt och pedagogiskt” komma till bukt med de ökade ungdomsproblemen i Vivalla, 
vilka enligt en förklaring i stor utsträckning berodde på den sneda åldersfördelningen i 
området, många familjer med sociala problem och små möjligheter till arbete i Vivalla med 
mera. Arbetet skedde bland annat i förskolan, i familjegrupper och på biblioteket 
(Vivallaprojektet – Örebro, sammanfattande arbetsrapport 1973-1978). 
 
Under åren 1987 och 1988 genomfördes programmet ”Vivalla i förnyelse” i vilket man ville 
förbättra de sociala förhållandena och en fysisk förnyelse av området. Inslag i programmet var 
att man ville stimulera föreningslivet i stadsdelen samt en ombyggnation av lägenheterna efter 
de boendes behov och vilja samt en ombyggnation av Vivalla centrum (Wahlberg, 1990). 
 

2.2 Bakgrunden till de två boendeinflytandeprocesse rna  
2003 ställde den förra socialdemokratiska regeringen upp ett antal bostadspolitiska mål varav 
ett bestod i att de boende skulle få ett ökat inflytande i frågor som berör dem. Den menade att 
boende- och bebyggelsemiljön skulle bidra till ”jämlika och värdiga levnadsförhållanden”. 
Vidare menade regeringen också att varje planering, byggande och förvaltning skulle ta 
hänsyn till inte bara en ekonomisk hållbar utveckling utan även till en ekologisk samt en 
hållbar social utveckling där en del är de boendes inflytande (SOU, 2003:31, s.29). 
 
Förutom ovan nämnda SOU har det på nationell nivå satts upp mål och riktlinjer mellan andra 
parter. 1997 deltog ÖBO tillsammans med 3 andra allmännyttiga bostadsföretag och SABO i 
ett nätverk rörande hur man lokalt skulle kunna utveckla demokratin, delaktigheten och 
välfärden. I den rapport som sammanställdes över vad man kommit fram till ges 
boendeinflytande en central plats. Bland annat skriver de:  
”Beslut bör fattas så nära de berörda som möjligt, och helst av de berörda själva. Det är därför 
naturligt att så långt det är möjligt skall varje hyresgäst ha makt över sin lägenhet trots att han 
eller hon inte äger utan hyr den, och att de boende tillsammans skall ha möjlighet att utöva ett 
reellt inflytande i de gemensamma frågor där de vill utöva inflytande” (Jörgen Mark-Nielsen, 
1997, s.8). 
 
Huruvida ovanstående rapport ligger till grund för arbetet idag 2008 är svårt att svara på, 
däremot finns principerna kvar i de dokument ÖBO arbetar efter gällande boendeinflytande. 
Bland annat har ÖBO:s olika distrikt i uppdrag att informera hyresgästerna om deras 
möjligheter att påverka utformningen och skötseln av den egna boendemiljön. Man strävar 
också efter att involvera hyresgästerna i ett tidigare skede, såsom i planeringsarbete för en 
förändring rörande lägenhets-, gårds- och stadsdelsnivå (”Övergripande mål, boinflytande 
2008, Örebrobostäder AB”, ”Verksamhetsplanering för Vivalla/Baronbackarna 2007”). 
 
Då stadsdelen Vivalla funnits i ca 40 år och den förslitning som det medfört, har ÖBO 
beslutat om ombyggnation av delar av området. Det första steget, som fortfarande pågår, är en 
renovering av utemiljön runt Diktargatan. Steg två för denna process är Författargatan och 
Vivallaringen (i fortsättningen endast benämnt som Författargatan) där ÖBO också beslutat 
att en ombyggnation och renovering av utemiljön ska inledas under våren 2008. Som tidigare 
nämnts har arbetet föranletts av att de boende fått komma med förslag på hur de vill att 
ombyggnationen skall genomföras (Verksamhetsplanering för Vivalla/Baronbackarna 2007). 
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2.3 Uppsatsens vetenskapliga relevans för socialt a rbete 
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas  

- ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor 
- aktiva deltagande i samhällslivet 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
 Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet.” 

(Socialtjänstlag, 2001:453 kap. 1 § 1) 
 
Då socialtjänstlagen är en ramlag ligger det i dess natur att ange intentioner, mål och 
riktlinjer, vilka inte är anförda i detalj hur de ska uppfyllas. Enligt Wahlberg (1998) innebär 
detta både för- och nackdelar. En fördel han ser är att insatser och åtgärder kan anpassas 
beroende på samhällsutvecklingen och de lokala förhållandena. En nackdel som kan ses är att 
tolkningsutrymmet blir alltför stort, vilket öppnar upp för godtycklighet och att ekonomiska 
incitament präglar vad som ska ske i alltför stor utsträckning.  
 
Som nämnts tidigare i uppsatsen kan den inriktning (utemiljön) på boendeinflytande som jag 
avser att undersöka, baseras på eller ha som utgångspunkt en social utveckling och en 
framåtsträvande demokrati, vilken grundas på medborgarnas ökade inflytande och delaktighet 
(SOU, 2003:31, Jörgen Mark-Nielsen, 1997). 
 
De ovan nämnda källorna kan sägas bygga på SoL kap 1 § 1 tredje stycket då den enligt 
Wahlberg (1998, s.224) kan tolkas som en ”…frigörelseprocess, på demokratins och 
solidaritetens grund… skall kunna bidra till att skapa jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet”. 
 
Vidare framgår det i SOU (1993:91, kap.5) att socialtjänsten systematiskt genom 
samhällsarbete bör engagera medborgarna mer i samhällsplaneringen, bland annat vad gäller 
utformningen av det egna boendet och närmiljön, då detta kan bidra till ett ökat 
självförtroende och en känsla av större egenvärde hos medborgaren. Om medborgarna inte 
engageras i samhällsplaneringen skulle det i förlängningen kunna leda till motsatsen, det vill 
säga att passiviteten och maktlösheten bland medborgarna istället ökar. Vidare skriver 
författarna att: ”Förtroendet för de demokratiska institutionerna kan bara återerövras genom 
en större lyhördhet för människors tankar, känslor och varierande värderingar, traditioner och 
levnadsmönster.” (SOU, 1993:91 s.107). 
 
De olika avsnitten ovan kan sägas visa på att socialarbetare (kanske främst med 
samhällsarbetarinriktning) har en roll att spela utifrån socialtjänstlagen i frågor som rör den 
demokratiska utvecklingen där ett tillvägagångssätt kan vara att få människor mer delaktiga i 
sin närmiljö vilket motiverar denna typ av uppsatser då de kan vara ett sätt att få ökad 
kunskap i hur man kan arbeta och vilka vinningar som kan göras i den här typen av frågor. 
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3. Kunskapsöversikt 

3.1 Deltagande 
I artikeln ”Still left out in the cold: Problematising partcipatory research and development” 
förs ett resonemang om människors deltagande i olika former av initiativ i bostadsområden av 
varierande slag. Man lägger vikt vid och problematiserar vad som ryms i begreppet 
”deltagande”. Författarna diskuterar bland annat Mikkelsons (1995) syn på deltagande som ett 
verktyg för att nå ett mål och ställer de tankarna mot bland annat Oakleys (1991) som menar 
att deltagandet i sig kan vara slutet eller målet med processen. Mikkelson menar att 
människors deltagande är nödvändigt för att nå ett faktiskt resultat vid exempelvis byggandet 
av ett hus eller ett projekt i ett område då man genom detta deltagandeperspektiv lägger värde 
vid den unika kontext som råder och den kunskap och färdigheter som finns just i det 
specifika området. En kritik som läggs fram mot detta perspektiv är att det kan leda till vad de 
kallar ”rådfrågningströtthet” vilket innebär att de boende i området beroende på tidigare 
deltagande i sådana processer väljer att inte delta i kommande projekt som rör området då de 
inte anser att det de tidigare deltagit i varit värdefulla varken för den enskilde individen eller 
för området i stort (Hayward, Simpson & Wood, 2004, s.102). 
 
Det andra perspektivet, ”deltagande som ett mål i sig”, innebär i motsats från det ovan 
nämnda perspektivet att deltagandet i sig skapar en potential för att styrkor och färdigheter 
utvecklas som leder till att de boende i området själva kan sätta dagordningen på problem som 
dem ser behöver åtgärdas, det vill säga att deltagande kan ses som en sorts 
”empowermentprocess”. Författarna menar att det inte är så viktigt i sig att huset byggs som 
det är om deltagandet ses som ett verktyg, utan att deltagarna istället kanske utvecklar 
ledaregenskaper, förmågan att tala inför en stor grupp, stärker sitt sociala nätverk eller att 
deltagaren samlar information och lärdom som kan vara viktig i ett senare skede eller i ett 
annat hänseende som inte rör just den frågan man för tillfället deltar i för att finna en lösning 
(Hayward, Simpson & Wood, 2004, s.102f). 
 
Författarna menar att det är viktigt att inte se till endast ett av dessa perspektiv, utan att det 
bör vara ett samspel mellan deltagarperspektiven så att det på så sätt skapar både materiellt 
välbefinnande och välbefinnande på det sociala och kulturella planet (Hayward, Simpson & 
Wood, 2004, s.103). 
 
I Conway & Hachens (2005) artikel förs ett resonemang om vilka faktorer som leder till att 
hyresgästerna i ett allmännyttigt bostadsföretag deltar i möten och i frågor som rör området i 
vilket de bor. De hävdar att orsakerna och faktorerna till att en person som bor i en 
hyreslägenhet deltar i frågor som rör bostadsområdet inte skiljer sig från deltagande i frågor 
som rör samhället generellt. De faktorer författarna menar på är troliga till att hyresgäster 
engagerar sig i frågor rörande bostadsområdet är: Missnöje, en känsla av att makt eller 
möjlighet att påverka (efficacy), har bott länge i området och har sociala kontakter med andra 
hyresgäster i området. Författarna menar också på vikten av att vara aktsam med fördomar 
såsom att hyresgäster i ”utsatta” områden inte deltar lika mycket i frågor som rör 
bostadsområdet som personer boende i socioekonomiskt starkare områden. Författarna menar 
på att denna bild är felaktig, då det i deras studie framkommer att 20 % av hyresgästerna 
under det senaste året deltagit i någon form av boendefråga vilket de menar är en mycket hög 
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siffra och som visar att det i de ”utsatta bostadsområdena” finns en mycket stor potential till 
ett än mer utökat boendedeltagande. 
 
Tre sätt att öka deltagandet bland de boende bygger på begreppen ”missnöje”, ”efficacy” och 
”skolning”. Vad gäller ”missnöje” kan detta bidra till en ökad delaktighet genom att till 
exempel den lokala hyresgästföreningen informerar de boende om vilka problem i området 
som påverkar deras liv och därmed höjer de boendes medvetandegrad. Genom att öka 
missnöjet genom medvetenhet, kan det skapa starkare sociala kontakter vilket, som nämnts 
ovan, kan även det vara en bidragande faktor till deltagande. Vad gäller ”efficacy” menar 
författarna att denna kan stärkas, och därmed leda till än mer deltagande, genom att de boende 
märker att deras idéer, hur små de än är, genomförs och därmed stärker den boende och i 
förlängningen känner att han eller hon har möjlighet att påverka och då fortsätter att delta i 
frågor som berör området. Det tredje begreppet författarna ser som viktigt för att öka 
deltagandet, ”skolning”, kan innebära att de lokala myndigheterna utökar vuxenutbildningen 
vilket författarna menar kan ge den boende ökade färdigheter, ökad kunskap och den 
självkänsla som behövs för att våga uttrycka sig offentligt (Conway & Hachen, 2005, s.49). 
 

3.2 Medborgardemokrati 
”För medborgardemokraten är motivet för politisk medverkan att det ligger i demokratins 
väsen att medborgarna bör engagera sig i politiken” (Lundquist, 2001, s.164). 
 
Citatet kan te sig självklart, men utgör ändå en brytning eller motpol mot det representativa 
demokratiska system som enligt Dahlberg & Vedung (2001, s.12f), utifrån ett 
medborgardemokratiskt eller deltagardemokratiskt perspektiv, inte är tillräckligt för att staten 
ska kunna kalla sig en levande demokrati. Medan den absoluta representativa demokratin 
(indirekt demokrati) grundas på att folket väljer representanter genom allmänna val som 
därefter åläggs att fatta beslut å folkets vägnar, kännetecknas medborgardemokratin och 
deltagardemokratin av att den demokratiska grunden ska vila på en blandning mellan indirekt 
demokrati och folkets direkta deltagande i de demokratiska processerna i vilka medborgarna 
får den makt att påverka riktningen och besluten i frågor som berör dem. Vidare menar 
författarna att det demokratiska deltagandet skapar andra värden än enbart det som skapas vid 
deltagande i en viss demokratisk process, deltagandet leder även till att medborgarna 
utvecklar nya färdigheter och kunskaper som senare kan användas vid deltagande inom andra 
politiska områden. 
 
Lennart Lundquist (2001) försöker i sin bok ”Medborgardemokratin och eliterna” skissera 
upp en ram för vad som bör känneteckna en medborgardemokrati samt vägen dit. Hans 
begrepp kan ses i ljuset av och som en reaktion på vad Lundquist ser som ett demokratiskt 
underskott. Lundquist menar att det mesta i ett samhälle påverkar den demokratiska strukturen 
i både positiv och negativ riktning, det vill säga, vad främjar demokratin och vad motverkar 
demokratin. Vad gäller företeelser som motverkar demokratin lägger Lundquist stor tyngd vid 
vad han kallar ”ekonomismen”, då det enligt Lundquist utifrån ett materialistiskt perspektiv är 
de ekonomiska förhållandena som i stor utsträckning ligger till grund för den politiska 
demokratin (överbyggnaden). Ekonomismen är dock inte samma sak som de ekonomiska 
förhållandena utan är en form av ekonomiskt system med sin grund i nyliberalismen vilken 
präglas av en stark ideologisk tro på marknadsekonomin och dess applicerbarhet inom alla fält 
av samhällslivet. Det vill säga även på stat och kommun som man vill ge en begränsad makt, 
bland annat genom att privatisera den offentliga sektorn. Nyliberalismen lägger även stark 
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tonvikt vid att individens skyldigheter och rättigheter (individen ansvarar endast för sig själv) 
alltid går före kollektivets dito. 
 
Grundsynen i Lundquists form av ”medborgardemokrati” vilar på Robert A Dahls tes om att 
det demokratiska systemet bör formas efter principen att ”folket styr sig självt” med alla de 
medel, resurser och egenskaper som är nödvändiga för att kunna göra just detta. Det innebär i 
förlängningen att klyschor såsom ”folket har rätt att tycka till” inte hör hemma i ett 
demokratiskt system, då en sådan inställning brukar leda till att folket inte alls har 
bestämmanderätten utan endast har ett system byggt på illusioner om demokrati (Lundquist 
,2001, s.157ff). Tanken går också emot den om staten, vilken ekonomisterna menar är något 
som står utanför och bestämmer åt folket, det vill säga att människorna är statens kritiska och 
lojala undersåtar och inte att staten är ”vi”, vilket medborgardemokratin gör gällande och där 
medborgarens roll istället ligger i att hela tiden förbättra och reformera den nuvarande staten.   
 
Som nämnt ovan består medborgardemokratin av en blandning mellan indirekt demokrati och 
direkt demokrati. Av realistiska skäl så kan inte alla medborgare delta direkt i alla politiska 
beslut som skall fattas varför det behövs folkvalda representanter som fattar de beslut å 
medborgarens vägnar. Den indirekta demokratin är dock inte tillräcklig för en levande 
demokrati, vilket medför att det även behövs en direkt demokrati (Lundquist, 2001, s.182). 
 

”I den direkta demokratin deltar medborgarna aktivt i själva beslutsfattandet. En självklarhet med 
en sådan konstruktion är att deltagandet ger effekter, dvs. att individen har inflytande på de 
gemensamma besluten. Om individen inte upplever att deltagandet är meningsfullt lär han inte 
fortsätta med det”  

(Lundquist 2001, s.182) 
 
En annan hörnsten i medborgardemokratibegreppet ”gemenskapssynen” vilken bygger på 
tanken om människan som en social varelse som behöver andra människor för sin överlevnad 
samt ett ansvar gentemot andra människor, vilket enligt Lundquist går tvärtemot det 
nyliberala systemet (Lundquist, 2001, s.158). Denna tanke innebär inte enligt Lundquist en 
helt kollektivistisk syn utan någon form av individuell självständighet. Var denna individuella 
självständighet ska börja och sluta, det vill säga vilka krav kan individen ha på kollektivet 
rörande självständighet och vilka krav kan kollektivet ha på individen, är svårt att ge ett 
generellt svar på då den i hög grad är situationsbunden. 
En tanke är dock, menar Lundquist, att en gemenskapssyn som värnar om den svaga 
människan och dennes självständighet, sannolikt inte kommer att tillåta den starke individen 
en stor eller större individuell självständighet. Viktigt i det här sammanhanget är att ”trots” 
gemenskapstanken så ska varje medborgare ha rätten att få möjlighet att realisera sitt 
livsprojekt som Lundquist uttrycker det, likväl som att gemenskapstanken innebär att alla har 
en skyldighet att medverka till att varje medborgare har rätt att realisera sitt livsprojekt. 
Gemenskapstanken ska därmed inte se som något förtryckande, utan tvärtom något som 
värnar den enskilde individen (Lundquist, 2001, s.186). 
 

3.2.1 Synen på ”eliterna” i medborgardemokratin 
Då det i varje samhälle finns en ”elit” som på något sätt utmärker sig från resten av 
befolkningen i form av hög kunskap inom ett specifikt område eller ekonomiska resurser och 
så vidare kan dessa inta olika roller i en stat. Exempel på olika eliter är politiker, forskare och 
tjänstemän av olika slag och behörighet. Enligt Lundquist kan synen på eliterna i en stats 
politiska styrelseskick framställas som antingen ”demokrati och expertis” eller ”demokrati 
eller expertis” där den senare innebär ett elitvälde, det vill säga att eliterna fattar beslut åt 



  9 
 

folket efter vad de anser bäst för folket eller staten. I medborgardemokratin framhålls istället 
att synsättet ”demokrati och expertis” bör råda då ett elitvälde helt går emot de grundläggande 
tankarna i den här formen av demokrati. I en medborgardemokrati innebär detta att eliten får 
en speciell roll i samhället som går ut på att de ska utnyttja sina resurser i form av att vara 
folkets tjänare och därmed demokratins tjänare (Lundquist, 2001, s.68f). Då eliterna i ett 
samhälle äger mer resurser än övriga medborgare i samhället anser Lundquist att det kanske 
skulle vara så att de har än större skyldigheter att verka för att alla medborgare får möjlighet 
att påverka sitt livsprojekt då de i form av de resurser de innehar lättare än andra kan uppfylla 
sina. Eliterna bör också verka som en demokratisk kraft på så sätt att de i form av sina 
resurser kan verka som en sorts främjare av den demokratiska processen (Lundquist, 2001, 
s.166). 
 

3.3 Aspekter för ett lyckat utfall vid en insats i ett bostadsområde 
Den sammanfattning av aspekter som Lahti Edmark (2002) gör, och anser är viktiga för en 
lyckad insats är inte helt sammankopplad med de två boendeinflytandeprocesserna. Däremot 
finns det ett antal likheter och aspekter som ändå sammanfaller, vilka stämmer överens med 
den tidigare forskning som presenterats ovan. Av de nio aspekter som Lahti Edmark ser som 
viktiga kommer nedan ett antal av dem presenteras som även är applicerbara på den typ av 
verksamhet som denna uppsats bygger på.   
 

3.3.1 Delaktiga boende 
Att de boende som berörs av frågan deltar och tillåts delta i processen dit man vill nå är en av 
de absolut viktigaste aspekterna för att utfallet ska bli lyckat. I detta arbete att verkligen låta 
de boende få inflytande måste verksamheten präglas av begreppen ”Lyhördhet”, ”respekt”, 
”ödmjukhet” och ”öppenhet” för att skapa en miljö som i realiteten bygger på att de boende 
verkligen har ett inflytande i arbetet. Det är även viktigt att de som leder arbetet skapar bra 
förutsättningar för möten genom att bland annat skapa mötesplatser som möjliggör detta. 
Lahti Edmark menar vidare på att det inte är helt problemfritt med delaktiga boende och ett 
antal frågor måste redas ut och vara tydliga för alla inblandade parter. Bland annat måste det 
finnas tydliga gränser för vad som är ramarna för inflytande, det vill säga vad de boende kan 
påverka och vad kan de inte påverka. På senare år har också ambitionen att de berörda boende 
ska komma med tidigare i processen, alltså inte bara vara med och påverka och tycka till om 
redan färdiga mallar, utan att också involveras i planeringsarbetet och sätta ord på de behov 
som den boende ser är nödvändiga att förändra eller förbättra, vilket skapar ett ökat tryck på 
en kunskapsutveckling och nytänkande för hur detta bäst kan genomföras (Lahti Edmark, 
2002, s.142). 
 

3.3.2 Dialog och kommunikation 
För att värna om det aktiva deltagandet bland de boende är det viktigt att det förs en 
kontinuerlig dialog mellan de som leder projektet/insatsen och dem som deltar och berörs. 
Framförallt är det vikigt att kommunikationen sker på olika nivåer så att alla kan ta del av den 
på ett sätt som passar den enskilde boende bäst och att de olika kommunikationsvägarna hela 
tiden utvecklas och förbättras Ett problem som kan uppstå för att föra en god och givande 
kommunikation är att det kan finnas åsiktsskillnader mellan de som initierat projektet och de 
boende som kan uttrycka sig i form av att man har olika uppfattningar om vad som bör ske. 
Projektinitieraren bygger insatsen på uppfattningar om vad som behövs göras som skiljer sig 
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från vad de boende anser bör göras, vilket kan skapa problem i kommunikationen mellan 
projektinitieraren och de boende (Lahti Edmark, 2002, s.143). 
 

3.3.3 Primärt fokus på process istället för produkt  
Under senare år har det skett ett trendbrott där insatser eller projekt gått alltmer från att 
inriktas på snabba och enkla lösningar, mål och produkter till att mer lägga fokus vid själva 
processen dit. Detta innebär att en ökad inriktning läggs på att se på vilket sätt arbetet 
genomförs, det vill säga vägen dit, i form av hur valda strategier och metoder påverkar utfallet 
av en given verksamhet.  

 
”En bärande tanke är att genom ett dialogbaserat processinriktat arbete stärka och lyfta 
fram de positiva krafterna som finns i ett område, samtidigt som man motverkar de negativa. En 
annan bärande tanke är att processinriktning också innebär ett fortlöpande erfarenhetsbaserat 
lärande, ett lärande som kan användas även i kommande projekt eller verksamheter.”  

(Lahti Edmark, 2002, s.144f) 
 
Det finns också ekonomiska incitament för att gå mot ett mer processinriktat arbete. Lahti 
Edmark menar på att de omfattande ombyggnationer som genomfördes i bostadsområden i 
bland annat Danmark under tidigt 90-tal och där man arbetade utifrån kortsiktiga och snabba 
lösningar, visade sig bli mycket kostsamma och med begränsade resultat (Lahti Edmark, 
2002, s.145). 
 

3.3.4 Typ av intervention 
De två typer av insatser som Lahti Edmark undersökt är ”sociala insatser” och ”fysiska 
insatser”. I detta sammanhang är främst de fysiska insatserna av relevans varför endast dessa 
kommer att gås igenom. Flera rapporter från Sverige och Danmark visar att den fysiska 
förbättringen är av stor vikt då dessa kan öka områdets attraktivitet och rykte bland de boende 
i området och i resten av staden. Vid förbättring av utemiljön kan det också leda till att det 
sociala livet i området förbättras. Viktigt är dock att de förbättringar som genomförts 
kontinuerligt underhålls och då gärna i samråd med de boende. Att utemiljön är viktig visas 
också genom att det då de boende tillfrågas om vilka behov de ser vid förbättring av området i 
vilket de bor i så är det att man vill att området skall vara tryggt, snyggt, erbjuda en social 
miljö, vara vackert samt att de boende ska känna stolthet över där han eller hon bor. En 
mindre positiv sak som dock framkommit är att de mål och intentioner om vad som skulle 
förändras i boendemiljön ofta inte stämmer överrens med vad som sedan sker i praktiken 
(Lahti Edmark, 2002, s.146f). 
 

4. Metod 
 

4.1 Val av metod 
Gemensamt för den kvantitativa och den kvalitativa metoden är att de båda har som 
gemensamt syfte att ge en bättre förståelse för samhället och ge en bättre förståelse för 
mellanmänskliga relationer. Den stora skillnaden som finns mellan dessa två metoder ligger i 
att forskaren vid en kvantitativ inriktning omvandlar den insamlade informationen till siffror 
och mängder, vilka sedan statistiskt analyseras. Vid en kvalitativ ansats så ligger fokus istället 
på forskarens tolkning av den information som insamlats. Exempel på olika fenomen som en 
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kvalitativ ansats kan inrikta sig på är sociala processer och andra sociala sammanhang, vilka 
inte lämpar sig för att omvandlas till siffror. (Holme & Krohn Solvang, 1997, s.76) En fördel 
med en kvalitativ ansats är att man kan se till helheten av en viss företeelse vilket öppnar upp 
för en ökad förståelse (Holme & Krohn Solvang, 1997, s.79).  
 
Till denna studie valdes att använda en kvalitativ ansats då studien syftar till att undersöka en 
social process, det vill säga de två boendeinflytandeprocesserna som genomfördes, där 
intervjudeltagarnas uppfattningar om dessa kommer att ligga till grund för en analys för att 
erhålla en fördjupad förståelse av fenomenen, vilket kan säga stämma överens med de 
kriterier som angetts i avsnittet ovan. 
 

4.2 Litteraturanskaffning 
En genomgång av relevant litteratur kopplade till uppsatsen är nödvändig av ett flertal 
orsaker. Tidigare studier och dylikt kan ge uppslag till nya forskningsfrågor eller påvisa att 
den fråga som tänks undersökas redan har undersökts mer eller mindre noga, vilket både kan 
vara av godo och av ondo. Positivt kan vara att nya uppslag och idéer till sin egen studie 
uppstår, medan det kan vara av ondo att det som tänkts undersökas mer eller mindre redan är 
gjort. Litteratursökningen är också viktig för att inhämta teoretiska uppslag som är relevanta 
för både tolkningen och utformandet av den egna studien, till exempel i form av faktorer som 
vid tidigare tillfällen visat sig användbara vid liknande studier. Det finns flera vägar att gå för 
att finna relevant litteratur, några av dessa är: bibliotek, bibliotekskataloger, och databaser 
(Marlow, 2005, s.50ff). 
 
Vid litteraturanskaffning är det viktigt att förhålla sig kritisk till de publikationer som hittas. 
Ejvegård (2003) menar på att i möjligaste så mån skall undvikande av sekundärkällor ske. I 
denna studie har så skett i stor utsträckning. En källa har dock använts trots denna 
rekommendation på grund av att inga tillförlitlighetsproblem påträffats. I det här fallet en 
doktorsavhandling som har sin utgångspunkt i tidigare publicerade studier. Enligt DePoy 
(1998) är det viktigt att förhålla sig extra kritisk mot icke-vetenskapligt material. I denna 
studie används ett fåtal sådana skrifter, mest på grund av att de inte används direkt 
sammankopplat med uppsatsens syfte då dessa källor endast används för att beskriva den 
berörda stadsdelen i ett historiskt perspektiv i form av årtal, befolkningsmängd med mera. 
 
Den här uppsatsens tidigare forskning och litteratur har inhämtats på flera olika sätt. En del 
material har erhållits av eller genom råd från personer på något sätt kopplade till uppsatsen. 
En del material har inhämtats genom sökande i Örebro universitetsbiblioteks sökmotor. 
Sökande efter relevant litteratur har också skett i databaserna LIBRIS och i databaserna 
”Nationalencyklopedin”, ”Social services abstracts” och ”sociological abstracts”. Förutom 
dessa former av sökande har författaren även letat efter diverse statliga dokument såsom SOU 
på www.riksdagen.se. 
De sökord som använts i de olika databaserna har varit: Boendeinflytande, boinflytande, 
deltagande, participation, tenant participation, urban renewal, community development.  
 

4.3 Intervjuguide 
Syftet med en intervjuguide består i att ange de ämnen vilka ska tas upp under intervjun och i 
vilken ordning de skall tas upp. Ämnena kan i sin tur vara tydligt strukturerade och ställas 
utifrån efter en given mall. De ämnen som ingår och i intervjuguiden och skall behandlas 
under intervjun kan också vara av mer övergripande karaktär och inte lika uppstyrd som vid 
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en mer angiven mall. I den här formen av intervjuförfarande läggs inte lika stor tonvikt vid att 
frågorna kommer i en speciell ordning eller är bindande utan avgörs istället av intervjuarens 
omdöme att avgöra vad som är lämpligt för studiens syfte samt etiska aspekter vilka kommer 
att behandlas under angiven rubrik (Kvale, 1997, s.121). 
 
Denna uppsats intervjuguide (se bilaga 1) har utformats på så sätt att de inledande frågorna 
berör mer generella frågor, såsom vad vissa begrepp betyder för den intervjuade och varför 
dessa är av betydelse att studera. Nästkommande del berör mer i detalj vad som skedde före 
och under den första boendeinflytandeprocessen Den tredje delen av intervjuguiden behandlar 
de ovan nämnda faktorerna, men med inriktning på den andra boendeinflytandeprocessen. 
Den fjärde och avslutande delen rör frågor om de boendes faktiska påverkan och vilka 
lärdomar de intervjuade anser sig ha gjort under de två boendeinflytandeprocesserna. 
Intervjuerna har genomförts halvstrukturerade (se avsnittet ovan) där de övergripande temana 
har berörts, dock inte alltid i den ordning som de placerats i intervjuguiden, detta på grund av 
att inte förlora information om den som blir intervjuad tangerar en frågeställning som kommer 
att tas upp senare, har dessa tagits upp i samband med att den intervjuade berört ämnet. En 
annan viktig orsak till att en halvstrukturerad intervjumetod valts är att alla intervjuade inte 
varit delaktiga under alla moment vid de två boendeinflytandeprocesserna. Därmed har alla 
inte kunnat svara på alla frågor. Då alla de intervjuade innehaft en specifik roll, vilket jag 
kommer att återkomma till, har detta lett till att vissa frågor inte varit möjliga att ställa till alla 
intervjuade, likväl som att det halvstrukturerade intervjuförfarandet öppnar upp för följdfrågor 
har även det varit ett argument för att använda denna form av intervjumetod.  
 

4.4 Genomförande och urval 
Som tidigare påståtts så är syftet med en kvalitativ metod att erhålla en ökad 
informationsmängd som på något sätt har relevans utifrån studiens syfte. Detta innebär att 
urvalet till studien måste baseras på relevanta kriterier uppställda av forskaren, som de som är 
tilltänkta att ingå i studien uppfyller (Holme & Krohn Solvang, 1997, s.101). Holme & Krohn 
Solvang visar på två kategorier rörande vilken roll de som ska intervjuas kan tillhöra. Den ena 
går under beteckningen ”informantintervjuer” vilket innebär att de som deltar i studien 
förmodligen har stora kunskaper eller på annat sätt har stor relevans utifrån studiens syfte och 
därmed förmodligen kan öka informationsmängden för att besvara syftet. Dessa personer 
menar Holme & Krohn Solvang på är ofta mer medvetna än andra eller på något sätt brukar 
reflektera runt det ämne vilket studien berör men är själva inte en del av den företeelse som 
studien berör. Förutom ”informantintervjuer” kan även ”respondentintervjuer” genomföras. 
Dessa innebär att forskaren intervjuar personer som på något sätt själva varit delaktiga i det 
fenomen studien berör (Holme & Krohn Solvang, 1997, s.104). 
 
Urvalet till denna studie bygger på det ovan nämnda ”informantintervju”. De personer som 
har intervjuats har på något sätt haft en tydlig roll i de två fenomen som studerats, de har alltså 
inte själva deltagit som boende under boendemötena, utan varit personer som på olika sätt och 
med olika perspektiv haft en god kunskap om de moment i vilka de deltagit baserat på dess 
roll.  Då jag personligen deltog under mötena på Författargatan 2007 tillfrågades två av de 
intervjuade under ett av dessa möten om de kunde tänka sig att ställa upp för att ingå i studien. 
Dessa kontaktades sedan igen under våren för att höra om de fortfarande var intresserade av 
att delta samt inbokning av intervjutid. De andra intervjuade i studien har tillfrågats efter 
dialog med min handledare under den handledda studiepraktiken höstterminen 2007. Dessa 
har sedan blivit uppringda, där de fått studiens syfte presenterade för sig och en förfrågan om 
de skulle vara intresserade av att delta i studien. Totalt har sju personer intervjuats. Av dessa 
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har tre stycken företrätt bostadsföretaget ÖBO utifrån sin roll. En av dessa är teknisk chef och 
hade en ledande roll i arbetet vid den första boendeinflytandeprocessen. Person nummer två 
från ÖBO har intervjuats utifrån sin roll som projektledare för arbetet under den andra 
boendeinflytandeprocessen. Den tredje och sista personen på ÖBO har deltagit i studien 
utifrån sin roll som stadsdelsutvecklare med sin bas i stadsdelen i vilken 
boendeinflytandeprocesserna ägde rum. Förutom personerna på ÖBO så har en representant 
från Örebro kommun intervjuats utifrån sin roll i arbetet under den första 
boendeinflytandeprocessen. Angående den första boendeinflytandeprocessen har även en 
person från stiftelsen CESAM (Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering) intervjuats då 
denne höll i och tillsammans med andra inblandade parter la upp riktlinjerna för det första 
mötet. Utöver dessa personer har en lokal hyresgästrepresentant och en tjänsteman på 
Hyresgästföreningen intervjuats vilka på olika sätt deltagit i de två 
boendeinflytandeprocesserna. 
 
Som framgått tidigare i studien har samtliga intervjuade på något sätt haft en roll i arbetet med 
boendeinflytandeprocesserna. Detta kan ha fått konsekvensen att de, antingen för att ”skydda” 
sig själv eller den organisation eller företag han eller hon företräder, gett en mer positiv 
och/eller skev bild av förloppet än vad som i själva verket skett under 
boendeinflytandeprocesserna. Exempelvis genom att svårigheterna som han eller hon 
identifierat under arbetet med boendeinflytandeprocessen inte förmedlas under intervjun. 
Enligt Kvale (1997) är syftet med en forskningsintervju att tolka den intervjuades mening 
rörande en viss aspekt. Vad gäller frågan om de intervjuade har gett en alltför positiv och/eller 
skev bild av händelseförloppen så kan detta, utifrån det Kvale ovan beskriver, till viss del i 
alla fall avhjälpas genom att jämföra svaren som framkommit under intervjuerna. I det här 
fallet kan inga tydliga slutsatser dras om enskilda intervjuade gett en alltför positiv och/eller 
skev bild. Om däremot alla eller flera av de intervjuade har gett en alltför positiv och/eller 
skev bild kan jag däremot inte uttala mig om i någon större utsträckning, även om risken 
naturligtvis finns. 
 
Intervjuerna ägde rum på en plats föreslagen av den som skall intervjuas, det innebar i de 
flesta fallen att den ägde rum på personens kontor eller hemma hos personen ifråga, av en 
eller annan orsak. Samtliga intervjuer spelades in på band för att underlätta insamlandet av 
data och för att minimera risken att information förvrängdes vid transkribering eller försvann. 
 

4.5 Databearbetning och analys 
Som ett första steg i databearbetning och analys transkriberades de genomförda intervjuerna. 
Enligt Dahlgren (2007) är det en fördel att transkriptionen sker så detaljerat som möjligt. 
Dock bestäms ofta hur mycket som skrivs ut och detaljnivån av hur mycket tid och resurser 
som ställs till förfogande enligt Kvale (1997). I denna uppsats bestämdes detta utifrån en 
begränsad tidsrymd samt resurser i form av antalet författare, det vill säga en. Intervjuerna tog 
ca 45 min att genomföra vilket i transkriberat skick, beroende på att vissa ej relevanta delar 
hoppades över, hamnade på mellan 4-8 sidor vilket kan ge en viss bild om detaljrikedomen i 
det transkriberade materialet. Det finns dock en risk att på grund av de ovan givna ramarna så 
kan helhetsintrycket av intervjuerna till viss del ha blivit begränsad då allt inte skrivits ut, vad 
som inte har skrivits ut har också utgått ifrån min subjektiva tolkning av vad som är relevant 
och utskrifterna hade säkerligen sett annorlunda ut ifall någon annan hade gjort dem, ett 
problem som är svårt att under några omständigheter förebygga. Till analysförfarandet kan en 
form av ad hoc-metod sägas ha använts. Enligt Kvale (1997) innebär detta att författaren 
skiftar mellan att göra kvantifieringar eller mer djupgående analyser av det som framkommit 
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under intervjuerna. Själva analysförfarandet gick rent konkret till på så sätt att de 
transkriberade intervjuerna delades in under ett antal övergripande temarubriker (vilka sattes 
endast för att underlätta för författaren att få ett sammanhang, det var inte nödvändigtvis 
samma rubriker som senare kom med i uppsatsen). Under dessa rubriker placerades sedan 
intervjumaterial som berörde den specifika temarubriken. Efter detta jämfördes de olika 
intervjusvaren med varandra för att påvisa likheter och olikheter i de intervjuades svar. Detta 
gjordes för att lättare kunna kvantifiera vissa svar men också, enligt mig, för att lättare kunna 
hitta och då göra djupare tolkningar av det som framkommit under intervjuerna. Efter att detta 
systematiserande genomförts valdes de, enligt mig, mest relevanta delarna (vissa delar som 
tagits med så här långt i analysen visade sig inte nödvändiga eller relevanta för att ta med i 
själva uppsatsen) och citaten ut för att föras över i själva uppsatsen och sedan analyseras 
utifrån kapitlet ”Kunskapsöversikt”. 

4.6 Validitet, reliabilitet, och generaliserbarhet 
Med reliabilitet menas hur väl själva mätinstrumentet som används i en studie eller uppsats är 
pålitligt och stabilt (Marlow, 2005, s.181). En indikation på att mätinstrumentet har hög 
reliabilitet kan alltså sägas vara att två forskare, oberoende av varandra och med samma 
mätinstrument under likvärdiga förhållanden, kommer till samma slutsats. Det finns flera 
faktorer som kan påverka reliabiliteten i negativ riktning. En av dessa är att de begrepp man 
använder vid insamlandet av data är svårdefinierade eller att de kan betyda olika saker 
beroende på vem som är tänkt att ge ett svar på frågan rörande begreppet. Problem rörande 
begreppen kan också uppstå om forskaren ställer frågan olika vilket kan leda till olika svar om 
begreppen inte är klart och tydligt definierade. En annan faktor som kan påverka reliabiliteten 
i negativ riktning är tidsperspektivet. Om datainsamling genomförs exempelvis två år efter att 
det som studien rör inträffade, kan det leda till att de data man erhåller på olika sätt kan vara 
förträngd på grund av det långa tidsspannet. Ett tredje problem som kan uppstå rörande 
reliabiliteten är förhållandena vid insamlandet av data, faktorer som här kan påverka är till 
exempel forskarens kön, ålder, etnicitet och var insamlandet av data sker (Marlow, 2001, 
s.181ff). 
 
Ett stort reliabilitetsproblem med denna uppsats är tidsperspektivet då de första mötena 
genomfördes under 2006. Det har också visat sig under intervjuerna att flera deltagare haft 
svårt att komma ihåg vissa saker och olika uppgifter har skiljts sig markant, såsom 
deltagarantal. Ett annat problem med reliabiliteten som rör reproducerbarheten skulle kunna 
vara att mätinstrumenten är gjorda av författaren till studien vilket undlåter en viss 
”kvalitetssäkring”, däremot är frågorna i hög utsträckning kopplade till 
”Kunskapsöversikten”, vilket förbättrar läget i positiv riktning. 
 
Validitet innebär i vilken utsträckning forskaren mäter det som denne avsett att mäta 
(Graziano, 2007, s.90). Validiteten kan delas upp i intern validitet och extern validitet. Med 
intern validitet menas att de resultat man funnit de facto är de som förklarar den hypotes 
forskaren utgått ifrån, eller om det finns någon utomstående variabel som påverkat hypotesen 
till vilka man inte tagit ställning till. Den externa validiteten ligger i huruvida de resultat man 
funnit kan sägas vara generaliserbara till en större population än den som deltagit i studien 
(Marlow, 2005, s.88f).  Vad gäller den inre validiteten så verkar det som att intervjufrågorna i 
stort uppfattas likartat av de intervjuade, på vissa håll har dock frågor missuppfattats. När så 
skett har författaren antingen ställt om eller omformulerat frågan eller låtit frågan bero då den 
intervjuade kanske medvetet undvikit att svara på frågan då den exempelvis kan ha varit 
känslig. Om detta har en bedömning gjorts i det enskilda fallet av författaren. Generellt verkar 
det dock som att de insamlade resultaten visar på att författaren har mätt det som avsetts att 



  15 
 

mätas och missförstånd eller ett eventuellt medvetet val av den intervjuade att inte svara på en 
viss fråga har varit mycket fåtaliga. 
 
Med generaliserbarhet menas i vilken utsträckning som det som framkommit av viss 
forskning kan tillämpas på en population större än den som studien gällde (Silverman, 2005, 
s.378). Graden av generaliserbarhet i kvalitativ forskning kan sägas bero på i vilken grad 
forskningen har lyckats beskriva fenomenet och hur välgrundade de framförda argumenten är 
(Kvale, 1997, s.211). En form av generaliserbarhet kallas ”analytisk generaliserbarhet” och 
som enligt Kvale (1997) innebär att forskaren utifrån framtagen data gör en bedömning av i 
vilken mån resultaten skulle vara applicerbara i en annan situation. Genom att se på likheter 
och skillnader mellan situationerna kan en mer eller mindre välöverlagd analys göras i vilken 
mån resultaten är överförbara. Vad gäller generaliserbarheten är det inte otroligt att resultaten 
skulle kunna vara tillämpbara även i andra situationer, viktigt är dock att genomförandet sker i 
en miljö med liknande kontext som den som denna uppsats utgått ifrån. 
 

4.7 Etiska reflektioner 
Utgångspunkten för följande etiska reflektioner baseras på dokumentet ”Forskningsetiska 
principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” framtaget av Vetenskapsrådet 
(1990). Dessa bygger i huvudsak på fyra grundkrav som kan ställas på forskning inom detta 
område:  
 
Det första grundkravet går under beteckningen ”Informationskravet” och innebär att forskaren 
skall informera av studien berörda parter om vem forskaren är och vilken institution han eller 
hon företräder för att på så sätt skapa större möjlighet för den berörda att ta kontakt med 
ansvarig forskare. Vidare så skall information ges om studiens syfte och hur den kommer att 
genomföras. Det är också viktigt att informera den berörda parten om vilka eventuella risker 
och obehag som kan tänkas uppstå för den berörda parten. Det är också av största vikt att 
redovisa för den berörda att deltagande är fullständigt frivilligt och att uppgifterna som 
insamlas endast kommer att användas i forskningens namn. Det är också önskvärt, menar 
Vetenskapsrådet, att forskaren redovisar var och hur studien kommer att publiceras och 
presenteras.  
 
Det andra grundkravet går under benämningen ”Samtyckeskravet”. Här ingår att forskaren 
ska erhålla samtycke från den av forskningen berörda parten. Den berörda parten skall även 
upplysas om att denne helt på egen hand avgör hur länge han eller hon vill delta, under vilka 
former och att om personen väljer att avbryta deltagandet så ska detta inte innebära någon 
form av negativa verkningar eller att forskaren på något sätt använder påtryckningsmedel eller 
påverkar på annat sätt. 
 
Det tredje grundkravet, ”Konfidentialitetskravet”, innebär att forskaren ska sträva efter att i 
största möjliga mån verka för att den berörda personens anonymitet bevaras. För att 
konfidentialitetskravet ska anses vara helt uppfyllt ska forskaren då forskningen berör etiskt 
känsliga frågor underteckna en förbindelse om tystnadsplikt gällande dessa uppgifter. 
Forskaren ska också i möjligaste mån avrapportera (skriftlig och muntlig framställning) och 
anteckna uppgifter på så sätt att utomstående personer inte kan identifiera personer som 
berörts av forskningen. 
Grundkrav nummer fyra som formuleras av Vetenskapsrådet, ”Nyttjandekravet”, innebär att 
information som framkommit under forskningen inte får användas i andra syften än det 
forskningen avser. Informationen får alltså inte användas i kommersiella eller andra syften. 
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Informationen får heller inte användas utan personens samtycke i beslut eller åtgärder som 
direkt påverkar den berörda personen. 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har i denna 
studie tagits i beaktande på så sätt att den av forskningen berörda parten (det vill säga den 
intervjuade) innan intervju genomförts först genom telefon eller annan kommunikation blivit 
tillfrågad om han eller hon vill delta, samt vad uppsatsen syfte är och vem forskaren är och 
vilken institution denne studerar vid. Vid intervjutillfället har sedan personen fått läsa igenom 
en ”Intervjuinbjudan” (och skriva under denna med namn, ort och datum, se bilaga 2) där 
personen fått information än en gång om vem som genomför studien och var denne kommer 
ifrån. I brevet har även studiens syfte framkommit, vem som är ansvarig forskare (det vill 
säga handledare). Den som skall intervjuas har även fått information om att deltagandet är helt 
frivilligt och den intervjuade kan välja att avbryta deltagandet och avstå att svara på frågor. 
Det har även informerats om att intervjun kommer att spelas in på band. En svårighet som har 
uppkommit rörande de etiska riktlinjerna är den om anonymitet. Då de som avses att 
intervjuas alla har tydliga roller i de två boendeinflytandeprocesserna är det svårt att helt 
uppfylla kravet om anonymitet då igenkänningsfaktorn runt dessa personer är hög. De 
intervjuade har blivit delgivna detta i ”intervjuinbjudan” och har därmed kunnat avgöra om de 
vill ställa upp under dessa premisser. I uppsatsen kommer dock inga namn eller andra 
personuppgifter att redovisas utan endast personens roll (vilka har presenterats under rubriken 
”urval”), vilket i viss mån påverkar anonymiteten i positiv riktning. Vidare så har de 
intervjuade blivit informerade om avrapporteringen av uppsatsen, vilken kommer att ske 
innanför universitetets väggar och eventuellt i ett öppet seminarium under hösten. Vad gäller 
nyttjandekravet där kraven främst ställs på framtida göranden är det svårt att i dagsläget ge ett 
”fullständigt korrekt svar”, förutom att författaren till denna studie inte har några tankar 
överhuvudtaget som sträcker sig utanför de forskningsetiska krav som presenterats ovan. 
 

5. Resultat och Analys 
 
I Följande två avsnitt kommer de två boendeinflytandeprocesserna som genomförts på 
Diktargatan och Författargatan att redovisas och analyseras. Frågor som kommer att tas upp är 
förutom hur själva mötena genomförts också vad de intervjuade anser fungerade bra och vad 
de ansåg fungerade sämre eller dåligt. För att minimera risken för upprepning kommer de 
delar rörande det som fungerade sämre, som man sett i båda processerna, att redovisas i 
senare avsnitt. Detta gäller även analysförfarandet på så sätt att vissa delar som ändå kan ses 
som relevanta att redovisa inte kommer att analyseras i direkt anslutning då frågan redan kan 
vara avhandlad under ett annat avsnitt. Vidare så består avsnitt nummer tre i detta kapitel av 
vilka faktorer som de intervjuade anser kan eller bör förbättras för eventuella framtida 
boendeinflytande processer samt vilka lärdomar som framkommit under intervjuerna. I avsnitt 
fyra och fem redovisas vilka möjligheter respektive svårigheter som de intervjuade ser 
rörande boendeinflytande.  
 

5.1 Diktargatan 
Upplägget för boendeinflytandeprocessen på Diktargatan bestod i huvudsak av två möten 
(som föranleddes av planeringsmöten med de inblandade parterna; bostadsföretaget, Örebro 
kommun, Hyresgästföreningen och CESAM) dit de boende var inbjudna. På det första mötet, 
som genomfördes den 22 mars 2006 kl. 18.00-21.00 i kulturarenan i Vivalla, var tanken att de 
boende skulle ge förslag på vad de ansåg behövdes förändras eller förbättras rörande 
utemiljön. Strukturen på detta möte, där de boende först placerades i lokalen gårdsvis, bestod 
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först i att de två anlitade konsulterna (en person från Örebro kommun och en person från 
CESAM) presenterade mötets struktur och vad som kommer att ske den närmsta tiden, det vill 
säga när och hur materialet som de boende tagit fram kommer att redovisas. Efter 
presentationen av detta fortsätter mötet med att en representant från bostadsföretaget visar på 
vad de anser behöver förbättras i utemiljön och vilka ramar inom vilka de boende har 
möjlighet att påverka utformningen av utemiljön. En viktig del i upplägget här var att trots att 
bostadsföretaget hade identifierat ett antal områden som behövde förbättras, presenterade man 
inga färdiga ritningar eller skisser (dock hade de egna förslag på vad man ville göra, men höll 
tillbaka dessa) från vilka de boende skulle utgå ifrån, utan de boende skulle förutsättningslöst 
få komma med idéer. Under den tredje delen av mötet fick de boende placera sig efter 
intresseområde, det vill säga vilket ”behovsområde” de ansåg intressantast eller viktigast. 
Bostadsföretaget hade innan mötet satt upp ett antal olika områden som skulle ses över, 
efterhand framkom ett antal extra områden som de boende identifierat men inte 
bostadsföretaget. I dessa grupper fick de boende sedan tillgång till skisser och ritningar över 
kvarteret och skriva ner vad de ansåg behövde förbättras i exempelvis lekplatsfrågan eller vad 
som var bra och inte behövde ändras. Vid varje grupp fanns även representanter från 
bostadsföretaget som enbart skulle föra anteckningar över vad som kom fram i grupperna. 
Viktigt här var att de inte själva skulle komma med idéer och förslag som de själva såg, utan 
endast anteckna de boendes synpunkter och önskemål som sedan skulle föras vidare till det 
uppföljande mötet. Tanken var också att arbetsgrupper skulle bildas bestående av intresserade 
boende och utifrån de ämnen de anser sig villiga att engagera sig i. Vad gäller deltagarantalet 
på mötet varierar det stort mellan de olika respondenterna och låg någonstans mellan 30 och 
80 hushåll. Innan mötet fanns en förhoppning bland arrangörerna att fler boende med annan 
etnisk bakgrund än svensk skulle delta i mötet. Inbjudan hade skett genom dörrknackning och 
med hjälp av personer som behärskar flera av de stora språken i Vivalla. På plats på mötet 
fanns även inhyrda tolkar som skulle assistera men deras tjänster visade sig i stor utsträckning 
vara överflödiga.  
 
I ovanstående text kan vissa företeelser tyda på att de inblandade parterna (bostadsföretaget, 
Örebro kommun, Hyresgästföreningen och CESAM) medvetet valt att lägga fokus på att 
skapa en dialog mellan de boende och bostadsföretaget. Där de boende tillåts att komma till 
tals och diskutera fram vad som vore en bra förändring av utemiljön istället för att snabbt fatta 
beslut om vad som ska göras. Tecken som tyder på detta är att efter gruppindelningen, i vilka 
diskussion skulle föras om vad som vore bra förändringar, deltog representanter för 
bostadsföretaget vilka hade till uppgift att inte komma med egna förslag utan endast lyssna på 
de boendes åsikter. Ett annat tecken som tyder på den här fokuseringen var att trots att 
bostadsföretaget själva hade identifierat ett antal lösningar som de ansåg adekvata, så höll de 
dessa tillbaka och lät de boende själva först få identifiera vad de själva såg förutsättningslöst. 
Dessa två tecken med tillhörande analys kan kopplas ihop med tesen ”Primärt fokus på 
process istället för produkt” (Lahti Edmark, 2002, s.144f). 
 
I beskrivningen av mötet går det även att utläsa andra relevanta aspekter för en lyckad 
boendeinflytandeprocess. Det gäller, liksom till viss del i analysen ovan, var i 
ombyggnadsprocessen de boende kommer in. I detta fall fanns det från bostadsföretaget inga 
färdiga mallar för vad som skulle genomföras vilka de boende sedan skulle godkänna eller 
förkasta. Istället låter man de boende själva få identifiera problem och vad som kan förbättras 
i utemiljön. Enligt de intervjuade förmedlades i början av mötet också de ramarna inom vilka 
de boende skulle kunna ha möjlighet att påverka utformningen av utemiljön. Dessa två 
aspekter skulle kunna ses som tecken som överensstämmer med rubriken ”Delaktiga boende” 
(Lahti Edmark, 2002, s.142). 



  18 
 

 
Möte nummer två på Diktargatan, vilket genomfördes 3 april 2006 kl. 18.00-19.30, hade 
formen av ett återkopplingsmöte på vilket de boendes förslag skulle redovisas tillbaka från 
bostadsföretaget för att ge en bild av vad som var möjligt att genomföra av de idéer som 
framkommit. Mötets upplägg var att en inledande presentation genomfördes av 
bostadsföretaget där dess tolkning av förslagen och hur de kan genomföras redovisades. 
Denna del följdes av samtal och fördjupning i stationer runt de olika teman som framkommit 
varpå mötet avslutades med information om tidsplaner och hur arbetet med arbetsgrupperna 
skulle fortskrida. 
 
Som framkommit i beskrivningen av mötet så fanns det representanter från bostadsföretaget 
på plats vid varje ”station” eller temaområde, ett problem här var att dessa inte skulle lägga 
sig i själva sakfrågan utan endast skulle föra anteckningar över de boendes förslag. Den 
intervjuade menar på att detta inte alltid är så lätt och att mötet ses som ett ypperligt tillfälle, 
när så många boende är på plats, att diskutera frågor och själv komma med idéer. Även om 
detta inte var syftet i just detta möte. 
 
Denna beskrivning av fasen där representanter från bostadsföretaget såsom den i denna 
uppsats intervjuade tekniska chefen, men också ”bovärdar” och annan anställd personal skulle 
lyssna in de boendes förslag visar på att den här delen av arbetet inte gick helt smärtfritt. Som 
nämnts tidigare kan metoden med att låta bostadsföretaget sitta vid varje bord och lyssna på 
de boende, vara en faktor som främjar boendeinflytandet. Huruvida representanterna för 
bostadsföretaget i och med att de själva la sig i diskussionerna skulle ha motarbetat processen 
är svårt att uttala sig om. Dock skulle en logisk hypotes vara att om representanterna enbart 
lyssnar till de boende och inte själva lägger sig i så främjar det boendeinflytandet. Motsatsen 
bör i så fall bli att om de lägger sig diskussionen så motarbetar de boendeinflytandet. Något 
säkert svar på frågan kan dock inte ges (Lahti Edmark, 2002, s.142).  
 
 

5.2 Författargatan/Vivallaringen 
Arbetet med boendeinflytande på Författargatan och Vivallaringen pågick under hösten 2007 
och hade ett lite annat upplägg än vad som skett under arbetet på Diktargatan under våren 
2006. Då boendeinflytandet runt Diktargatan främst skedde under ett möte så hade man på 
Författargatan ett stormöte och sedan två öppna tältmöten innan det avslutande informations- 
och återkopplingsmötet. Mötena föranledes av att projektgruppen inom bostadsföretaget 
arbetade fram ett förslag om mötesgenomförande vilken sedan stämdes av med den lokala 
Hyresgästföreningen. Det första mötet på Författargatan genomfördes den 27 september kl. 
18.00-20.00 i kulturarenan i Vivalla. Skillnaderna i upplägg mellan arbetet på Diktargatan och 
Författargatan bestod inte endast i antalet möten, utan också i upplägg på det stormöte som 
varit på Diktargatan och det som genomfördes på Författargatan. Mötet på Författargatan 
genomfördes till skillnad från Diktargatan utan några externa aktörer som höll i mötet utan 
genomfördes helt i bostadsföretagets regi. Inledningen av mötet bestod i att bostadsföretaget 
redovisade vad de anser bör förbättras och förändras rörande utemiljön. Bostadsföretaget hade 
även tagit fram skisser, ritningar och idéer på förändringar på vad man ville genomföra. Efter 
inledningen blev mötesdeltagarna placerade vid bord utifrån vilken gård de bor på. I dessa 
grupper fick de boende sedan tycka till om bostadsföretagets idéer om förändring och komma 
med egna förslag på vad de vill förbättra i utemiljön runt sin specifika gård och dokumentera 
dessa och lämna in till bostadsföretaget. De på olika sätt inblandade parterna, representanter 
för bostadsföretaget, Hyresgästföreningen, landskaparkitekt och arkitekter från det anlitade 
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projekteringsföretaget, deltog alla i mötet och gick runt till de olika borden och svarade på 
frågor och diskuterade med de boende. Vad gäller deltagarantalet finns inga exakta uppgifter 
på hur många som deltog, det finns inte heller någon enighet bland de intervjuade om man 
tyckte att tillräckligt många boende deltog. Vissa intervjuade är nöjda med deltagarantalet 
medan andra inte är nöjda, en siffra som nämnts i sammanhanget är att ett femtiotal boende 
skulle ha besökt mötet. Noterbart är att det på detta stormöte liksom det på Diktargatan var 
den etniska representativiteten låg jämfört med hur stadsdelen ser ut befolkningsmässigt. En 
anledning till detta som lyfts fram är att det första mötet ägde rum under Ramadan och under 
kvällen. Inbjudan genomfördes medelst dörrknackning av representanter för bostadsföretaget 
och Hyresgästföreningen. En flerspråkig inbjudan skickades även ut till samtliga berörda 
hushåll.  
 
Precis som i arbetet på Diktargatan blev de boende på Författargatan tidigt involverade i 
arbetet på samma sätt som på Diktargatan. Det kan tolkas som en bra förutsättning att de 
boende blir delaktiga tidigt för att boendeinflytandet ska få ett bra utfall (Lahti Edmark 
2002:142). En viss skillnad som kan ses är att det under arbetet på Författargatan till skillnad 
från arbetet på Diktargatan las mer fokus på olika skisser och ritningar. Detta kan tolkas som 
både något positivt och som något negativt. Positivt på så sätt att det ger lite tydligare ramar 
inom vilka de boende kan tycka till och komma med förslag på, något som kan tydas som en 
förutsättning för ett lyckat boendeinflytande. Frågan kan som sagt också tolkas som något 
negativt då det innebär eller kan tolkas som att de boende kommer in senare i processen och 
endast får uttala sig om det som redan har bestämts från bostadsföretagets sida. Om så är fallet 
är för tidigt att uttala sig om då arbetet rent praktiskt, det vill säga ombyggnationen, inte redan 
har genomförts. Majoriteten av dem intervjuade, vilket framkommer i nästkommande avsnitt, 
anser dock att de boendes engagemang under mötet var bra, vilket skulle kunna tyda på att de 
negativa effekterna uteblev. Det är dock svårt att svara med säkerhet på frågan (Lahti Edmark, 
2002, s.142). 
 
Efter detta inledande möte arrangerades två stycken ”tältmöten” 16 och 17 oktober mellan kl. 
14.00-18.00. Syftet med dessa två möten var dels att återredovisa vad man inte kan och vad 
man tänka sig att genomföra av de boendes förslag, samt hur bostadsföretaget tänkt runt detta 
och vad de själva har för idéer. Redovisningen gick till på så vis att planscher gjorts i ordning 
med skisser på hur kvarteret skulle kunna se ut efter att ombyggnationen genomförts. Alla 
förslag som de boende lämnat in till bostadsföretaget redovisades i en pärm där man vid varje 
förslag kommenterade om de var genomförbara eller ej, dock inte om de som var 
genomförbara i praktiken skulle genomföras. Ett annat syfte med de två ”tältmötena” var att 
nå fler boende än dem som deltagit i det första stormötet under kvällstid och även samla in 
deras åsikter om de skisser som tagits fram, samt om de har egna idéer om vad som ska 
genomföras.  
 
Som framgår av de föregående avsnitten i resultatredovisningen prövade bostadsföretaget här 
att använda sig av en annan mötesform. Anledningen till detta som framkommit ur 
intervjuerna var, som redovisats ovan, för att försöka nå de grupper man inte lyckats nå 
genom stormötena under kvällstid. Försöket att hitta nya kommunikations- och 
informationskanaler kan kopplas samman med vad Lahti Edmark (2002, s.142) menar med 
begreppet ”delaktiga boende” då det där framförs att initiativtagaren hela tiden måste vara 
nytänkande och bryta ny mark för att nå boende, så att de kan bli delaktiga. Frågan om den 
nya mötesformen kan också kopplas ihop med avsnittet ”Dialog och kommunikation” i 
”Kunskapsöversikten” där det framkommer att det är viktigt att hitta olika nivåer att nå fram 
med information till de boende som passar dem själva bäst, i det här fallet att lägga ett möte 
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på dagtid och att mötet är öppet att besöka närhelst det passar den enskilde boende och inte på 
en bestämd tid, vilket varit fallet under föregående möten (Lahti Edmark, 2002, s.143). 
 
Det sista och avslutande mötet, som denna uppsats berör (ett antal mindre möten har även 
genomförts under våren 2008), under hösten genomfördes den 5 november kl. 18.00-20.00 i 
Vivalla skolans matsal. Tanken med mötet var främst att bostadsföretaget efter att 
tillsammans med projekteringsföretaget gått igenom alla åsikter från de boende som 
inkommit, informera om hur arbetet fortskred samt en presentation av bostadsföretagets idéer 
och hur dessa skulle se ut om de genomfördes. Då de boende engagerades tidigt i processen så 
fanns inga färdiga svar på vad som ska genomföras, utan bostadsföretaget ville mer känna av 
om de planer de hade föll väl ut bland de boende samt få in synpunkter runt dessa. 
 
Till skillnad från arbetet på Diktargatan där arbetet främst bestod av två möten, bestod arbetet 
på Författargatan av fyra möten. Viktigt i sammanhanget är dock att det under båda 
processerna förekommit mindre möten även efter dessa mötens avslutande, av vad jag kunnat 
urskönja har de boendes påverkansmöjligheter kvantitativt varit fler på Författargatan (något 
jag senare kort kommer att återkomma till). Detta kan ses som något positivt då det är viktigt 
för ett lyckat utfall att det under arbetets gång sker en kontinuerlig dialog mellan 
bostadsföretag och de boende för att upprätthålla de boendes engagemang. Att under cirka en 
och en halv månad genomföra fyra arrangemang till vilka de boende är välkomna måste ses 
som något positivt och en bra förutsättning för att hålla igång engagemanget. En annan och 
mindre realistisk fråga att besvara är hur många av de boende som i själva verket besökte 
varje möte. Möjligheten har åtminstone funnits (Lahti Edmark, 2002, s.143). 
 

5.2.1 Vad anser de intervjuade var bra med mötena p å Författargatan? 
Det finns i stort två saker som majoriteten av de intervjuade anser fungerade bra under arbetet 
på Författargatan. Den ena är de boendes engagemang under det första mötet som medförde 
en stor mängd förslag på förbättringar i utemiljön.  
 
Den andra positiva aspekten som uppmärksammats är valet av olika mötesformer, det vill 
säga tältmötena, där det genomgående intrycket bland de intervjuade är att dessa var en 
framgång, både vad gäller att nå nya grupper men också de boendes engagemang även i dessa 
två möten. Vad gäller deltagarantalet råder det delade uppfattningar om antalet som besökte 
tältet och huruvida antalet kan anses bra. Själva upplägget ses dock som något positivt 
överlag.  

5.2.2 Negativa eller mindre bra aspekter av arbetet  på Författargatan 
enligt de intervjuade 
Förutom problematiken kring kommunikation och inbjudan (som tagits upp i tidigare avsnitt 
och som även kommer att avhandlas längre ner) samt hur man når olika grupper så fanns det 
enligt flera av intervjuade språkliga problem även under de två kvällsmötena på 
Författargatan. Flera av de intervjuade reagerade på är den så kallade yrkesmässiga jargong 
som brukades av de arkitekter som deltog i mötet med konsekvensen, enligt flera av de 
intervjuade, att få förstod vad som försökte förmedlas av arkitekterna om vad som skulle ske 
rörande utemiljön. 
 
Utan att dra för stora växlar kan det svåra språket ha haft menlig inverkan på utfallet av 
boendeinflytande då ”dialog och kommunikation” enligt tidigare givna argument är en viktig 
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faktor i detta och en grundläggande förutsättning för en god dialog är att de inblandade förstår 
vad den andre parten säger (Lahti Edmark, 2002, s.143). 
 
Frågan om det svåra språket kan också ses i ljuset av ”synen på eliterna i 
medborgardemokratin” då eliterna, i detta fall tjänstemännen i form av arkitekter, bör ha till 
uppgift att främja demokratiska processer så att deras kunnande kommer medborgarna till del. 
De anses enligt medborgardemokratin ha ännu större krav på sig än den ”vanlige” 
medborgaren, något som inte tycks vara fallet i åtminstone den här frågan då, än en gång, 
språket är av absolut största vikt för att kunna förmedla sina kunskaper. Att framföra 
ovanstående behöver inte tyda på någon konspiratorisk ådra, där arkitekterna medvetet 
försöker föra de boende bakom ljuset för att själva kunna bestämma, utan kan helt enkelt bero 
på ett antal olika saker, exempelvis arkitekternas omedvetenhet om sin egen språkliga 
uttrycksförmåga (Lundquist, 2001, s.68f). 
 

5.3 Lärdomar och vilka förbättringar som de inbland ade ser kan 
göras i arbetet 
 

5.3.1 Kommunikation 
En viktig fråga som flera av de intervjuade anser kan förbättras är den rörande 
kommunikation i flera former. En aspekt av kommunikation som nämns av majoriteten av de 
intervjuade rör den om inbjudningen till den här sortens möten. Problem som kan uppkomma 
här är till exempel hur inbjudan ska se ut och hur man når de boende. Frågor att ta ställning 
till är bland annat vilket eller vilka språk inbjudan ska vara skriven på och hur man i övrigt 
kan nå grupper med annan etnisk bakgrund än svensk. En av de intervjuade uttrycker det så 
här: 
 

”…sen hur man lyckades i den här andra processen att nå människor med annan etnisk bakgrund 
och så, där kanske jag inte… där skulle man behöva jobba ännu lite mer systematiskt och jag vet 
inte om man riktigt gjorde det. Där kom ju liksom… Bara det att man alltså la det här mötet på 
tider som krockade med religiösa högtider pekar ju på att man inte var riktigt vaken på vad som är 
viktiga frågor för människorna som bor här, man hade kunnat undvika en del sådana saker om man 
haft en bättre förankring i dem olika boendegrupperingarna här… nästan hamna i konflikt med 
dem som är muslimer... det var lite så som det tenderade att hända där… hur religiösa ledare 
reagerade på… att man inte skulle delta i mötena därför att det var på tider som krockade med 
ramadan.” 

 
För att de boende ska bli maximalt delaktiga i arbetet är det viktigt att det bland annat finns en 
lyhördhet från projektinitieraren mot de boende för att skapa en god miljö att bygga 
delaktigheten på, något som kan ses som bristfällig i åtminstone frågan om att placera ett 
möte på en tid och datum som i praktiken omöjliggör för en stor del av de boende att närvara. 
En illasinnad uppsatsförfattare skulle även kunna koppla ihop detta med begreppet ”respekt” 
som nämns i samma sammanhang som ”lyhördhet” i ”Kunskapsöversikten” och se det som 
bristande respekt gentemot en religiös grupp. Detta förefaller dock högst otroligt då det 
genomgående i intervjuerna framkommer att bostadsföretaget högt prioriterat frågan att få så 
stor delaktighet från samtliga berörda boende och att då dra större växlar än en bristande 
”lyhördhet” är minst sagt ohederligt (Lahti Edmark, 2002, s.142). 
 
En uppfattning som delas av flera intervjuade om vad som fungerade sämre under mötena på 
både Diktargatan och Författargatan var frågan om kommunikationen till de boende. En tanke 
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som uppkommit är att ramarna för vad de boende skulle kunna vara med och påverka inom 
var alltför förutsättningslösa vilket medförde att de boende önskade sig en mängd saker som 
gick utanför dessa ramar, vilket skapade orealistiska förväntningar på omfattningen av 
ombyggnationen. En annan tanke om bristande kommunikation som dryftades var den om 
återkopplingen till de boende samt uppföljningen på de bildade arbetsgrupperna på 
Diktargatan. Andemeningen kan ses genom dessa två citat där det första rör Diktargatan och 
det andra rör Författargatan: 
 

”Det var ju en handfull hyresgäster som var väldigt engagerade i flera mindre arbetsgrupper /…/ 
sen efteråt och där kan jag känna att vi tappade lite… vi skulle ha haft mer uppföljning där. Vi 
tyckte att vi fått ut så mycket av de stora mötena, med ämnesgrupperna och sådär. Vi hade kanske 
kunnat följa upp mer och återkopplat mer… ”det här har vi förändrat utifrån vad ni tyckte och 
tänkte på mötena”, lite så” 

 
”… men sen feedbacken till dem boende vet jag inte om man kan säga att den varit så bra, man har 
heller inte gått ut och sagt: ”det här kan ni vara med och påverka det här kan ni inte påverka” man 
har sagt att önska på bara, gör något, kom med idéer. Och sen när man har gått ut så har man ändå 
utgått från kanske… man har inte redovisat de boendes förslag sen har man har talat om att de inte 
kan påverka vissa delar. Man har gett en illusion av att de boende har haft möjlighet att påverka 
mycket mer än de kunde.” 

 
Det första citatet kan ses som ett tecken på en bristande samstämmighet mellan de boende och 
bostadsföretaget om vilka förväntningar som finns. En inte alltför stor och långtgående tanke 
är att de boende som deltog i de bildade arbetsgrupperna förväntade sig att deras arbete skulle 
leda till någon form av resultat, som i varje fall skulle tas i beaktande vid ombyggnationen 
eller att de i själva verket praktiskt skulle genomföras. Av citatet framgår inte helt i vilken 
utsträckning återkopplingen varit bristfällig; totalt eller bara till viss del. I vilket fall är det 
troligt att det på något sätt sänkte engagemanget bland de boende som deltog i grupperna och 
som sen i slutändan, i någon mån, inte fick någon återkoppling runt deras förslag (Lahti 
Edmark, 2002, s.143). 
 
Citat nummer två belyser en intressant skiljelinje mellan de olika intervjupersonerna då det 
samtidigt framgår att ramar har presenterats för de boende, medan andra intervjuade anser att 
så inte har skett. Att åtminstone mer än en intervjuperson svarar att ramar har presenterats så 
bör en rimlig slutsats bli att så har skett. Däremot kan informationen och hur tydlig den har 
varit vara något att anmärka på, då det förefaller otroligt att intervjupersoner som på något sätt 
varit inblandat i arbetet skulle ha några syften med att försöka sprida desinformation. En 
logisk slutsats skulle i så fall kunna bli: ramar har presenterats men de har inte varit tydliga 
nog för att uppfylla sitt syfte, det vill säga att sätta gränserna för inom vilka de boende har 
möjlighet att påverka utformningen av utemiljön (Lahti Edmark, 2002, s.142).  
 

5.3.2 Uppföljning 
Ett problem som till viss del skulle kunna härröras till ovanstående avsnitt om 
kommunikation, men som även innehåller andra dimensioner är problemet och svårigheten 
med uppföljning tillbaka till de boende – ett problem som enligt de intervjuade funnits vid 
båda boendeinflytandeprocesserna. Under arbetet på Författargatan menar en av de 
intervjuade att kopplingen mellan tidigare möten och det sista avslutande mötet var bristfällig. 
Kritiken riktar sig emot att de förslag som kommit från de boende och sedan samlats in av 
bostadsföretaget inte redovisades tillbaka till de boende. Personens åsikt är att de boende 
säkerligen förstår att alla förslag som kommit från dem inte är genomförbara vare sig 
materialmässigt eller ekonomiskt, men att det ändå är viktigt att det återkopplas till de boende 



  23 
 

både vilka förslag som går att genomföra men också att de förslag som inte går att genomföra 
återkopplas till de boende i form av argument varför de inte är genomförbara. Vilket är en 
tanke som tagits upp av flera av de intervjuade. 
 
Problemet eller bristen som redovisats ovan visar på flera aspekter som skulle kunna innebära 
ett mindre lyckat utfall av de två boendeinflytandeprocesserna. För det första så är det viktigt, 
vilket påpekats tidigare i uppsatsen, är att det är av stor vikt att kommunikationen och 
dialogen mellan de boende och bostadsföretaget sker på ett tillfredsställande sätt (Lahti 
Edmark, 2002, s.143). Enligt (Conway & Hachen, 2005, s.49) kan det andra problemet också 
ses utifrån begreppet ”efficacy”, det vill säga en persons känsla av makt och 
påverkansmöjlighet. Om denna känsla förstärks, i det här fallet gällande boendeinflytande, 
och den boende märker att han eller hon har möjlighet att påverka exempelvis sin 
boendemiljö så ökar chanserna att han eller hon även i fortsättningen kommer att vilja delta 
även i andra projekt. En rimlig tanke härom borde även vara att motsatsen gäller, det vill säga 
att om den boende inte känner att han eller hon har någon möjlighet att påverka och inte får 
någon respons på de idéer han eller hon har så bör chanserna för ett framtida deltagande i 
olika inflytandefrågor att minska. Detta skulle kunna bli en konsekvens av vad som framgått i 
intervjuerna om den bristande återkopplingen av de boendes förslag tillbaks till dem  

5.3.3 Lärdomar 
Majoriteten anser att de två tältmötena som genomfördes under arbetet på Författargatan var 
en framgång på flera olika plan. Dels så lyckades bostadsföretaget att nå grupper som de inte 
lyckades nå i samma utsträckning under stormötena på kvällen, vare sig på Diktargatan eller 
Författargatan. Här rör det sig, enligt vad som framkommit under intervjuerna, om 
svårigheten med att nå personer med annan etnisk bakgrund än svensk, vilka i förhållande till 
områdets boendesammansättning inte var representativ under de två stormötena. På dessa två 
möten uppskattar flera av de intervjuade att majoriteten av dem som besökte tälten hade 
annan etnisk bakgrund än svensk. En annan grupp som nämnts är barnfamiljerna för vilka 
enligt, en intervjuad, ett kvällsmöte inte är en idealtid för att kunna delta på mötet i och med 
allehanda bestyr, men som däremot i stor utsträckning besökte tälten då dessa var lagda mitt 
på dagen. En fördel låg också i spontaniteten, det vill säga att folk, till skillnad från stormöten 
där folk ofta kan känna sig manade att stanna under hela mötet, som kan pågå i ett antal 
timmar vilket kan leda till att den boende istället väljer att inte gå på mötet. Tältmötena 
däremot var öppna möten och de boende kunde komma och gå bäst hur han eller hon ville. 
 

5.3.4 Utbildning 
Något som den absoluta majoriteten av de intervjuade påstår så är det att bostadsföretaget 
trots att man identifierat ett antal problem som uppstått ändå tar arbetet med delaktiga boende 
på stort allvar. Flertalet av de intervjuade som inte tillhör bostadsbolaget säger att de under 
mötena från början med Diktargatan och fram till och med till Författargatan visat upp en 
seriositet och vilja till ett bra genomförande samt en vilja att förbättra de metoder som 
används. Ett exempel på detta som framkommit under en intervju är att bostadsföretaget 
kommer att genomföra en utbildning i boendeinflytande för samtlig personal inom företaget. 
Syftet med utbildningen är dels att öka kunskapsnivån i företaget och dels att visa på varför 
företaget anser att det är viktigt med att de boende får inflytande i den här typen av frågor, 
men också i andra typer av frågor som på något sätt rör boendet. 
 
Frågan om utbildning i boendeinflytande stämmer väl överens om vad som är en viktig faktor 
för ett lyckat boendeinflytande i den meningen att initiativtagaren hela tiden måste finna nya 
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vägar för att utveckla de boendes inflytande. Vilket kan kopplas samman med följande citat: 
”En annan bärande tanke är att processinriktning också innebär ett fortlöpande 
erfarenhetsbaserat lärande, ett lärande som kan användas även i kommande projekt eller 
verksamheter.” (Lahti Edmark, 2002, s.145). Att bostadsföretaget tar ett sådant initiativ kan 
inte ses som annat än positivt och ett steg i rätt riktning mot ett än mer utvecklat 
boendedeltagande.  
 

5.4 Möjligheter 
 

5.4.1 En demokratifråga? 
Majoriteten av de intervjuade menar på att frågan om boendeinflytande kan ses som en 
stärkning eller ökning av demokratin ur flera aspekter. Boendeinflytande, menar de 
intervjuade, kan stärkas i allmänhet i vardagen (exempelvis genom boendeinflytande rörande 
utemiljön), men i synnerhet också i ett mer samhälleligt perspektiv. De två formerna av 
demokrati, det vill säga den vardagliga och den mer samhälleliga skall dock inte ses apart från 
varandra. Istället kan de mer ses som två faser, där den mer vardagliga demokratiutvecklingen 
ligger till grund för och blir till en språngbräda så att medborgaren även gör sin röst hörd i 
frågor av annan karaktär och som rör annat än just det vardagliga. Så här uttrycker sig en av 
de intervjuade:  
 

”Ja, det kan man se i satsningar som med gårdspysslarna i Brickebacken, där var inte tanken att det 
skulle vara ett demokratiarbete. Men jag tycker att man kan se att de blir så konkret att man fått 
vara med och bestämma - ”där ska blomman stå” och då kan man också se att det lönar sig att vara 
med, jag fick som jag ville… En del av de hyresgästerna kan man nu se engagerar sig i andra 
frågor också det finns en större tendens att de engagerar sig mer i Hyresgästföreningen eller ordnar 
gårdsmöte. För det blir ju så, när man har ett möte om en relativt liten fråga som blommorna så är 
det ändå ett möte där man ska komma överens på gården. Så på vis blir det en demokratisk fråga i 
all sin enkelhet och en jättetydlig påverkan. Boendet är ju något som nästan alla har en åsikt om. 
Det är så nära människors liv… får man möjlighet att vara med och påverka där så tror jag man får 
en större tilltro till att man även kan vara med och påverka större samhällsprocesser. Man kan se 
det lite som en trappa, att man ska ha möjlighet att påverka sin lägenhet, gårdsmiljö, kvarter och 
sen kanske man känner sig mogen att gå på ett områdesforum eller liknande och tycka till i en 
annan fråga, jag tror det funkar lite så.” 

 
Detta citat kan också kopplas ihop med följande citat som kan sägas bygga vidare på 
ovanstående tankar:  
 

”Jag har arbetat så länge som samhällsarbetare och jag har sett så många människor ta de här 
stegen från det mycket småskaliga till mer komplexa frågor, en annan typ av inflytande en annan 
typ av medverkan, till exempel från det lokala till den politiska parlamentariska nivån. Hela 
spannet över lokalorganisering, föreningsbildande och alla dom här processerna, så visst är det en 
läroprocess. Och alltså boendeinflytandets betydelse, det finns flera dimensioner, men om vi håller 
oss till den här samhälleliga dimensionen så är det ju så att om man inte kan erfara att man 
påverkar i sin vardagliga miljö, då är väl sannolikheten att man tar steg och påverkar i andra 
sammanhang mindre”. 

 
För att göra en sammanfattande analys av ovan redovisade avsnittet kan ett antal punkter tas 
upp som visar på vilken roll boendeinflytande kan ha i det demokratiska livet. Som nämnts i 
citaten ovan kan boendeinflytande ses som en demokratisk läroprocess, det vill säga att, i det 
här fallet den boende, genom att delta i den här typen av möten kan de utveckla nya 
färdigheter och kunskaper såsom att tala inför en stor grupp eller samla information vilken 
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sedan kan användas även i andra frågor (Dahlberg & Vedung, 2001, s.13, Hayward, Simpson 
& Wood, 2004, s.102f). Frågan om boendeinflytande som en demokratisk fråga kan också ses 
utifrån ”medborgardemokratin” som något som både kan stärka demokratin och motverka den 
beroende på i vilka syften den används. Om boendeinflytandet används på det sättet som 
ligger i dess definition så kan boendeinflytandet ses som ett steg mot ett mer demokratiskt 
system utifrån ”medborgardemokratin”, då grundtesen i begreppet består i att folket i så stor 
utsträckning själva ska bestämma i både stora och små samhälleliga frågor. Boendeinflytandet 
skulle på så sätt kunna ses som en viktig del i den direkta demokratin vilken enligt begreppet 
bör få en mer framskjuten plats på bekostnad av den indirekta eller representativa demokratin, 
även om denna också har en roll att spela enligt ”medborgardemokratin” (Lundquist, 2001). 
Som nämnts ovan skulle boendeinflytande också kunna motverka demokratin, dock inte om 
begreppet används i dess definitionsmässiga form, utan om det används för att endast verka 
som ett demokratiskt alibi där de boende har ”rätt att tycka till”, men ingen direkt 
påverkansmöjlighet på besluten. Ett i så fall illusoriskt boendeinflytande skulle kunna sänka 
den demokratiska trovärdigheten och urholka innebörden i begreppet boendeinflytande. En 
följd härom, vilket även visats på i tidigare avsnitt, skulle kunna innebära att de boende blir 
missnöjda och väljer att inte delta i framtida projekt gällande inflytande (Lundquist, 2001, 
s.157f). För att spetsa till frågan ytterligare så kan ett ökat missnöje hos de boende med hur 
arbetet har sköts även det leda till att ett engagemang skapas och en ökad medvetandegrad 
bland de boende, som i sin tur skulle kunna leda till att de boende tillsammans utanför de 
anordnade mötena själva framlägger krav på bostadsföretaget att förbättra vad de anser 
behöver förbättras (Conway & Hachen, 2005, s.49). 
 

5.4.2 Ökad trivsel och rykte 
En annan möjlighet förutom demokratiaspekten som den absoluta majoriteten har sett med att 
de boende ges inflytande över sin utemiljö är att det leder till en ökad trivsel och att 
stadsdelen får ett bättre rykte, både inom stadsdelen men också bland människor som bor på 
andra håll i staden. Med den ökade trivseln och det förbättrade ryktet menar de intervjuade att 
det ur detta skapas flera positiva konsekvenser: 

• Minskad omflyttning 
• Minskad skadegörelse och i allmänhet om utemiljön mer aktsamma och 

ansvarstagande boende 
• Eventuellt lägre hyra i och med minskat underhålls- och reparationsarbete 
• Eventuell ökad socialisering med grannar bland annat genom de anordnade mötena, 

men även i vardagen 
• En känsla av ökad trygghet i stadsdelen  
• En känsla av ökad stolthet över sin stadsdel 

 
Ovanstående punkter som framkommit ur intervjuerna visar på en anmärkningsvärd likhet 
mellan vad de intervjuade anser att en förbättrad utemiljö kan leda till i jämförelse med vad 
som redovisats i ”kunskapsöversikten”. En faktor som lyfts fram under rubriken ”Typ av 
intervention” i ”Kunskapsöversikten” är att dessa delar kan förstärkas om de boende i samråd 
och tillsammans med bostadsföretaget verkar för att i fortsättningen underhålla och sköta om 
utemiljön, något som enligt en intervjuad förekommer i en annan stadsdel, och som visat sig 
positivt, vilket kanske även skulle vara att fundera över även i det här fallet? (Lahti Edmark, 
2002, s.146f). 
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5.5 Svårigheter 
 

5.5.1 Förtroende och engagemang 
En förutsättning för ett lyckat boendeinflytande är att det finns ett stort förtroende från de 
boendes sida gentemot bostadsföretaget. Att detta inte är något som är alldeles lätt att skapa 
framgår i majoriteten av de genomförda intervjuerna. En av de intervjuade menar på att det är 
mycket vanskligt starta en boendeinflytandeprocess utan att ha i åtanke vilka faktorer som 
skulle kunna höja respektive sänka förtroendet från de boende. En sådan faktor som lyfts fram 
är att det är av största vikt att de boende får veta innan vad de kan påverka för att inte efter 
avslutad process märka att de i själva verket inte alls har fått påverka i den utsträckning de 
förväntat sig, något som av naturliga skäl sänker förtroendet och kan skapa en ovilja att delta i 
framtida förändringsarbeten enligt den intervjuade. Liknande tankar lyfts fram av flera av de 
intervjuade, bland annat att man genom att starta en boendeinflytandeprocess bygger upp en 
mängd förväntningar och förhoppningar bland de boende att få inflytande över i det här fallet 
utemiljön. Om dessa förväntningar (inom de helst tydligt uppsatta ramarna) sedan inte 
förverkligas kan det skapa en förtroendekris gentemot bostadsbolaget där den boende tänker 
att: ”Det spelar ingen roll vad jag tycker, bostadsföretaget gör ändå som de själva vill” och 
liknande tankemönster, något som är direkt menligt för förtroendet och därmed i 
förlängningen på det engagemang som skulle kunna uppstå under sunda förhållanden (Lahti 
Edmark, 2002).  
 

5.5.2 Metoder för så bra boendeinflytande som möjli gt 
Ett problem som majoriteten av de intervjuade uppfattat i mötesmetodiken är hur man ska 
hantera den mängd av olika individer, deras egenskaper och karaktärer som finns för att alla 
boende skall kunna delta på jämlika villkor i arbetet. Det kan röra sig om allt i spannet mellan 
dem som inte vågar på grund av självförtroende eller andra orsaker att tala inför stora grupper 
till dem som tar alltför stor plats och därmed lämnar mindre plats över till resten av de 
boende. Ett problem som kan uppstå här är att det är dem som hörs mest som får sina 
önskemål tillgodosedda, trots att majoriteten i själva verket kan vara av annan åsikt. Denna 
problematik omfattar även dem som inte kommer – hur lyckas man förankra de förändringar 
som skall genomföras även till dem? En inte helt oviktig fråga enligt majoriteten av de 
intervjuade då boendemiljön inte bara berör dem som går på mötet, utan även och i lika hög 
grad dem som inte går på möten. En viktig faktor som lyfts fram är vikten av att använda 
olika metoder och sätt för att nå ut till samtliga boende och förankra de beslut som tagits.  
 
Vad gäller frågan om boende som på bekostnad av andra boende tar alltför stor plats kan en 
jämförelse göras till ”gemenskapssynen i medborgardemokratin”. I en ”perfekt” 
medborgardemokrati så är tanken att kollektivet ska ge alla människor möjlighet att uttrycka 
sin åsikt och kunna förverkliga sitt livsprojekt. Om en eller flera individer genom att själva ta 
för stor plats kan det innebära att dessa motverkar de andras rätt att göra sin röst hörd vilket 
enligt Lundquist mer hör ihop med ett individualistiskt egoistiskt samhälle byggt på den 
starkes rätt att sätta staka ut vägen (Lundquist 2001, s.186). Om det är så det ligger till i ovan 
givna exempel från intervjuerna finns absolut inget att säga säkert. Det kanske är precis 
tvärtom och de boende som tar plats bara har lärt sig att tala inför folk eller känner att han 
eller hon har så kallad ”efficacy”. Inte heller om detta kan jag uttala mig säkert då deras 
tagande av plats under mötet kan bero på de oändligt många faktorer som spelar in på hur en 
människa beter sig och agerar (Hayward, Simpson & Wood, 2004, s.102f, Conway & Hachen, 
2005, s.49). 
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6. Diskussion 
 
Utifrån det uppsatta syftet och de angivna frågeställningarna och vad som framkommit runt 
dessa så kan ett antal resultat som denna uppsats kommit fram till ställas upp, som kan anses 
som utmärkande. Ett sådant resultat är frågan om olika mötesformer vilket genomgående i 
intervjuerna setts som ett mycket lyckat sätt för att nå andra grupper än dem som går på 
traditionella stormöten lagda på kvällen vilket även stämmer överens med 
”kunskapsöversikten” där det framgår att det är viktigt att försöka finna nya kanaler att nå ut 
till en större mängd boende. Ett annat intressant resultat som denna uppsats kommit fram till 
är uppfattningen om vad boendeinflytandet skulle kunna bidra med även i ett större 
perspektiv. Flera av de intervjuade menar på att det ur ett deltagande i en sådan här process 
kan få positiva följder som inte bara rör just frågan om utemiljön, utan det kan också ses som 
en språngbräda för de boende mot ett allt mer aktivt deltagande i de demokratiska processerna 
i samhället. 
 
Vad gäller sammankopplingen mellan resultat och tidigare forskning inom ämnet som 
redovisats finns det vissa slående likheter. Bland annat runt frågan om vilka positiva aspekter 
rörande trivsel som kan komma av att de boende får inflytande över sin utemiljö. De svar som 
framkommit i intervjuerna och de som redovisats utifrån tidigare forskning är närmast 
identiska. En intressant jämförelse mellan den tidigare forskningen angående vikten av att 
sätta ramar för de boendes delaktighet och de svar som framkommit under intervjuerna visar 
på en märkbar skillnad, åtminstone i praktiken. Samtliga av de intervjuade har insett vikten av 
att göra detta, ändå så verkar det som att det i praktiken varit svårt att genomföra det på ett bra 
sätt. Det kan också röra sig om vilka förväntningar de intervjuade haft på hur tydligt dessa 
skulle redovisas, något som tyder på att det råder en viss oklarhet om vad som är tydliga 
ramar, vilket för eventuella framtida initiativ kan vara något att noggrant diskutera innan 
mötenas start. 
 
Något som kan ses som denna uppsats svaghet ligger i svårigheten i att kunna ge en mer 
noggrann bild av hur arbetet från det första mötet 2006 till det sista 2007 utvecklats, en orsak 
till detta är att det är endast en av de intervjuade som deltagit under samtliga möten. Detta gör 
det svårt att uttala sig om längre tidsperspektiv plus att det skapar en viss problematik runt 
helhetsbilden, något som jag anser hade kunnat vara av värde för att bättre kunna jämföra 
vilka olika metoder i de två boendeinflytandeprocesserna som fungerat bäst. Det går dock att 
dra vissa slutsatser runtomkring detta genom att jämföra, men det hade underlättat om samma 
personer deltagit i bägge processerna. 
 
En styrka med uppsatsen är valet av delar i ”Kunskapsöversikten”, det har under resultat och 
analysredovisning visat sig att den innehållit de allra flesta aspekterna som behövts för att 
kunna analysera det som framkommit ur intervjuerna. Den har enligt mig varken tagit upp för 
lite eller för mycket utan tagit upp det som krävts för att kunna genomföra analysen. 
 
En sak som denna uppsats kan bidra med till det praktiska sociala arbetet i allmänhet och 
kanske samhällsarbetet i synnerhet är frågan om hur medborgare kan bli delaktiga i 
samhällslivet och vilka möjligheter som kan skapas ur detta, men också vilka svårigheter och 
hinder på vägen mot detta, ett tema som enligt författaren genomsyrar denna uppsats. Ett 
påstående som skulle kunna benämnas ”legitimitetsproblem” är det rörande vad de boende 
vill och vad bostadsföretaget vill. Enligt Lahti Edmark (2002) så kan det uppstå en spricka 
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mellan de boende och bostadsföretaget om kommunikationen brister dem emellan. Som visats 
på tidigare i uppsatsen har Vivalla en befolkning där 42 % har annan etnisk bakgrund än 
svensk. Det framkommer också i resultat- och analysredovisningen att det funnits en svårighet 
att nå just personer med annan etnisk bakgrund än svensk och att detta i ett fall ledde till i det 
närmaste en konflikt. Som vi också har sett tidigare i uppsatsen så har det varit svårt att locka 
personer med annan etnisk bakgrund än svensk till den ”traditionellt svenska” formen av 
möten, på vilka de flesta förslag samlats in till ombyggnationen. Ovanstående kan kopplas 
ihop med vad författaren i resultat- och analysavsnittet, utifrån Lahti Edmarks (2002) 
uppställda faktorer för ett lyckat utfall, menar på skulle kunna vara en bristande lyhördhet från 
bostadsföretagets sida. Det förefaller som uppenbart att det specifikt runt mötets placering 
(under ramadan) brustit i ”lyhördheten”. Om det sedan gäller generellt är svårt att ge ett 
entydigt svar på. Däremot förefaller det troligt att utgångsperspektiv och upplägg i hög 
utsträckning varit ”traditionellt svenskt” och där villkoren för att delta i mötena inte varit på 
jämbördiga grunder, utan deltagande har krävt en anpassning till traditionella normer som, 
utifrån representativiteten på mötena, inte varit lyckad. Mötena (med ett stort undantag för 
tältmötena) kan i stor utsträckning sägas ha vänt sig till den ”etniskt svenska” befolkningen i 
Vivalla – de har varit öppna för alla men till för en del, skulle det kunna uttryckas, med en 
viss tillspetsning. En fråga att ställa sig blir följaktligen om det finns någon större legitimitet 
bland de boende för det som ska göras i ombyggnationen på de två gatorna. Det kanske finns 
en milsvid skillnad om vad som bör göras mellan dem som gått på mötena och dem som inte 
deltagit. Finns det då en risk för att många av de positiva faktorerna som kan komma med 
boendeinflytandet uteblir?  
 
En viktig aspekt som inte fått så mycket utrymme i den här uppsatsen men som ändå är en 
dörr värd att öppna på glänt är vilken roll klass spelar i sammanhanget. Enligt Lundquist 
(2001) bestäms demokratins styrka i stor utsträckning av de rådande ekonomiska 
förhållandena. Människor som så att säga befinner sig på samhällets ekonomiska botten, vilka 
enligt Lundquist (2001, s.44) ökar alltjämt, kan man näppeligen tro ska kunna orka lägga 
energi på annat än att klara den dagliga livsföringen. I det här sammanhanget är det viktigt att 
förstå anser jag att även om boendeinflytande är en väg mot ett mer demokratiskt samhälle så 
är de i realiteten inte till för alla grupper av människor. En rimlig tanke är att för att alla 
människor ska kunna delta i demokratiska processer krävs en grundläggande ekonomisk 
trygghet. 
 
Syftet med den här studien kan sägas ha varit att belysa ett fenomen som inbegriper många 
möjligheter, men också många svårigheter. Poängen med den här studien utifrån det kan sägas 
vara att visa på den problematik som finns och de lösningar och nytänkande som måste till 
(och som till viss del även framkommit i denna uppsats) för att den positiva effekt som kan 
skapas i både ett kortsiktigt, men också i ett långsiktigt perspektiv ska kunna bli möjligt och 
komma de boende till del. För att från den akademiska världen bidra med kunskap rörande 
ämnet menar författaren på att intressant uppslag till vidare forskning skulle kunna vara: Vad 
de anser boende att det finns för möjligheter och svårigheter med en boendeinflytande 
process.  En annan intressant fråga är hur metoder och genomförande kan förbättras så att fler 
grupper och individer lockas av att delta i den här typen av delaktighetsfrågor? 
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguide 
• Vilka mål anser du att du och din organisation har haft med de två 

boendeinflytandeprocesserna? 
• Vad innebär boendeinflytande för dig? 
• Varför tycker du att det är viktigt med boendeinflytande i denna typ av frågor? 
• Vilka argument ser du som skulle tala emot att de boende får inflytande i denna typ av 

frågor? 
• Vilka möjligheter ser du med ett boendeinflytande? 
• Vilka svårigheter ser du med ett boendeinflytande? 

 

Diktargatan 
• Vilken har din roll varit under arbetet? 
• På vems initiativ har boendeinflytandeprocessen uppkommit? 
• Hur har inbjudan till de boende genomförts? 
• Vad anser du om deltagarantalet? 
• Vad anser du var bra med boendeinflytandeprocessen? 
• Vad anser du var dåligt/mindre bra? 
• Vad kunde ha gjorts annorlunda? 
• Tycker du att (om du även var med under författargatan) att bostadsföretaget tagit 

lärdom från mötena på Diktargatan till mötena på Författargatan? 
 

Författargatan 
• På vems initiativ har boendeinflyttandeprocessen uppkommit? 
• Vilken roll har du haft i denna process? 
• Hur har inbjudan till de boende genomförts? 
• Vad anser du om deltagarantalet? 

 

Möte 1. 
• Vad var bra med detta möte? 
• Vad var dåligt med detta möte? 
• Vad anser du om de boendes delaktighet under detta möte? 
• Vad kunde ha gjorts annorlunda? 

 

Möte 2, 3 
• Vad var bra med dessa möten? 
• Vad var dåligt med dessa möten? 
• Vad anser du om de boendes delaktighet? 
• Vad kunde ha gjorts annorlunda? 
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Möte 4 
• Vad var bra med detta möte? 
• Vad var dåligt med detta möte? 
• Vad anser du om de boendes delaktighet? 
• Vad kunde ha gjorts annorlunda? 

 
 

Avslutande frågor 
• Hur tycker du att de boendes förslag togs tillvara från första mötet till det avslutande? 
• Hur tycker du att de boendes förslag förvaltats efter att mötena genomförts? 
• Anser du att de boende genom de möten som genomförts haft möjlighet att påverka 

sin boendesituation? 
• Om deltagande vid diktargatan: Vad anser du har blivit bättre sen diktargatan? Eller: 

vilka lärdomar anser du att man gjort sedan diktargatan? 
• Om deltagande vid diktargatan: Vad anser du har blivit sämre sen diktargatan? 
• Finns det något övrigt som du tycker är viktigt att förmedla? 
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Bilaga 2. 

Hej 
 
Under vårterminen 2008 kommer jag (Joel Ekblad) att skriva min c-uppsats, under 
handledning av Urban Karlsson, med syftet att undersöka vilka möjligheter och svårigheter 
som kan finnas med en boendeinflytandeprocess vid ombyggnation av utemiljön i ett 
bostadsområde. Uppsatsen kommer att utgå ifrån de två boendeinflytandeprocesser som 
genomförts på Diktargatan och Författargatan i Vivalla. För att lyckas med detta önskar jag att 
intervju Dig utifrån den roll och inblandning som Du har haft vid mötena angående 
Diktargatan, Författargatan eller vid båda tillfällena. 
 
Då min önskan är att intervjua Dig utifrån din roll så finns det en viss igenkänningsfaktor som 
innebär att fullständig anonymitet inte kan utlovas, däremot kommer namn och andra 
personuppgifter inte att redovisas i studien utan endast den roll som Du har haft är aktuell. 
 
Deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan välja att avbryta ditt deltagande eller avstå 
från att svara på frågor närhelst du vill. Vidare kommer intervjun att spelas in på band. 
 
Om du har några frågor eller vill tillägga eller ändra något som framkom under intervjun går 
det bra att ringa mig på nummer: XXX-XXX XX XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag accepterar att bli intervjuad 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------  ------------------------------------------------ 

Ort datum      Namn 


