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Sammanfattning
Arbetet har syftat till att studera Järvalyftet i norra Stockholm och hur 
dialogen med de boende i området genomförts gällande främst den 
fysiska planeringen. Med avseende på den fysiska planeringen avses 
här hur Svenska Bostäders och Stockholms Stads planer på ombygg- 
��������	����
���������
������������������������������������������
skett med de boende. Arbetet har undersökt  om det uppkommit pro-
tester på grund av bristande förankring av dessa planerna hos de boen-
de och hur dessa har behandlats. Vidare så har utvalda demokrati- och 
planeringsteorier studerats för att se om dessa kan appliceras i proces-
sen för att kunna utläsa om de de praktiska delarna kan knytas an till 
dessa. Intervjuer har gjorts med nyckelpersoner för att se om processen 
ändrats och med vilka verktyg man nåt ut med till medborgarna.

Slutsatsen pekar på att det projektet initialt sett haft en bristande 
förankring hos de boende men att detta uppmärksammats bl.a. genom 
protester och att det har skett en övergång ifrån den rationella tänkan-
det till en mer kommunikativ demokratimodell som kommit att ligga till 
grund för den nuvarande processen.
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Syfte Frågeställningar
Syftet i kandidatarbetet har lett till nedstående frågeställningar

�� Finns det ett samband mellan planerings- och demokratimodellerna 
och den pågående processen i  Järvalyftet?

�� Har brukarmedverkan/medborgardialogen haft någon inverkan på 
Järvalyftets utveckling?

�� Har det uppkommit protester mot föreslagna ändringar bland de 
boende? Om ja - vad är skälen till dessa och hur har dessa bemötts?

�� Vilka dialogverktyg har man använt sig av i processen?

Syftet med kandidatarbetet har varit att utröna dom essentiella egens-
������������������������
�����������������������������������������!��
att vidare applicera dessa på en fallstudie (Järvalyftet) och förstå dess 
kontext.
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Problemformulering
"���#�������������������������
�����$%&����������'���������!������
beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan (PBL
5:21 notering: eftersom projektet och det studerade fallet skedde innan
2 maj 2011 så hänvisas här till den äldre PBL som gällde fram till 2 maj
2011) gällande beslutandet av detaljplaner. Samrådsprocessen avser att
ge berörda parter rätten att yttra sig gällande de fysiska förändringar
som detaljplaner kan medföra inkomma med synpunkter på det tilltän-
kta förslaget. Brukarmedverkan avser här den den berörde individens
������������
������������������������������!���������
������������������
skulle vara den boende som berörs av renoveringarna/ombyggnation-
erna.
Järvalyftet är ett exempel på ett område som där Svenska Bostäder och 
Stockholms Stad initialt sett använde sig av ett rationellt dialogförfar-
ande för att med tiden övergå till en kommunikativ metod. Medborgar-
dialog är en del av denna kommunikativa process som kommit att ha 
stort fokus i modern planering. Den rationella planeringsmodellen är 
idag på väg att fasas ut p.g.a. bl.a. tidskrävande protester och överkla-
ganden. Järvafältet har därför goda förutsättningar  att utgöra en god 
fallstudie då båda dessa metoder har använts.
Problemet är högaktuellt i och med att en stor del av de byggnader
som uppfördes under miljonprogrammen börjar komma till den tid-
punkten i sin livscykel då omfattande renoveringar kan komma att bli
gällande. Dessa renoveringar är ofta av omfattande art och sätter ett 
stort fokus på att fastighetsägarna och de berörda parterna har en god 
dialog där man är tydlig med vilka ingrepp som skall kan bli aktuella 
och hur detta kan påverka de boende för att minimera riskerna för 
missförstånd. 
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Metod
�������!������������������������
����	���������
���������������������
setts som lämpligt då det jag eftersträvar är just att kunna beskriva och 
ge en förklaring till vissa fenomen och deras uppkomst. Till detta görs 
en fallstudie av Järvalyftet och den satsning som Stockholms stad och 
de övriga aktörerna bedriver just nu (Gustavsson 2003 s. 243). Studier 
av olika demokratimodeller samt planeringsteorier har gjorts för att 
kunna se om dessa kan appliceras på fallstudien och innebörden av 
detta och vilka förklaringar som kan ges. Dokumentation om fallstudien 
���#
������������������������������������������������������������������
för arbetet.  Även intervjuer med nyckelpersoner har utförts för att 
kunna få en förståelse och olika perspektiv på hur situationen föränd-
rats och om denna syn är likadan hos samtliga personer/parter. Denna 
extra dimension har varit nödvändig för att ge en extra tolkning av den 
���������������������#����������������������������������������������
arbetet.

Intervjuerna har  bedrivits i samtalsform med de personer som identi-
���������������������#���������������������*�"����������������������#���
erbjudande om att läsa igenom texten innan och de som gjort detta 
har inte haft några anmärkningar på sina delaktigheter eller sina utta-
landen.
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Disposition
Arbetet inleds ovan med att ge en kortare introduktion för läsaren till 
det valda ämnet och dess syfte samt vilka metoder som valts ut samt 

������������������
���������������+��
�����������������������������������
egna utvalet. Vidare så fortsätter arbetet med att att presentera olika 
planeringsteorier som kan ses som relevanta när det gäller medborgar-
dialog och brukarmedverkan.  Demokratimodeller av olika de slag tas 
upp och redovisas för att kunna ge en förståelse för inom vilket ram-
verk man jobbar med inom Sverige och för att kunna se till hur olika 
�����������������!��������������������������������������*�
Efterföljande del beskriver Järva och den process som pågår där samt 
en historisk beskrivning som är relevant för att få en förståelse varför 
������������!�����������!�+���
���������������'���
����#���*�,�����������
sker intervjuer med personer som på ett eller annat sätt är nyckelp-
ersoner i processen och antas kunna ge en klarare bild av processen 
och dess bakomliggande faktorer. Slutligen så avslutas arbetet med 
en analys av de föregående delarna samt egna tankar om processens 
fortgång.
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Avgränsningar
;���������������
��������������������������������������������#��������
�������������<��
��'�����=;�������>+�������>��'��@�����������C����'N*�
Fokus har även lagts på Husby då varit den mest centrala skådeplatsen 
för de olika vändningarna i projektet. Det tidsmässiga fokuset lagts på 
tiden från Järvalyftets tillkomst runt 2007 fram början av 2011. Satsnin-
gen som sådan har som ambition att ge ett betydande lyft inom såväl 
sociala som ekonomiska områden – dock så har fokus lagts på bru-
karmedverkan i detta arbete för att kunna skapa en relation till min 
utbildning som fysisk planerare.
  
Området Järvafältet har valts i och med dess storlek men även för att 
dess relevans för kommande planeringsdialoger som gäller liknande 
���#����������*�Q*����+������������*�$��+��������
��
���������U������
aktörer men fokus har valts att lägga på de som haft en central roll i 
processen – dessa är Stockholms stad som är iniativtagare till visionen 
om Järva 2030 och som agerar som samordnare för de övriga aktörerna
Samt Svenska Bostäder som är den enskilt största fastighetsägaren i 
området med cirka 6000 lägenheter i området och som har haft en 
central roll för mycket av den dialog som pågått under 2007 – 2011. 
Just Svenska Bostäder och deras Järvadialog som de varit en drivande 
kraft bakom kommer att studeras då detta är den del som legat till 
�������!�����������
�����������������	����������#���*
��$��+��������������������U���������!��������������������������
������-
tuella för arbetets art har varit Stockholms Stad och Svenska Bostäder 
där den senare varit aktuell genom att de har de största beståndet av 
fastigheter i området och varit en central punkt både för den mediala 
uppmärksamheten men även för utvecklingen av området.

Utöver dessa centrala aktörer så har även andra aktörer tagits med i 
�������������������������������������
�����#�������������������!�����
boende i olika former. Detta för att kunna uppnå en nyanserad bild 
och kunna skapa en mer legitim uppfattning om hur situationen  upp-
stått. Dessa aktörer är Hyresgästföreningen som fört de boendes ta-
lan i många av fallen samt även varit en drivande part för dialogens 
utveckling. Även den lokala ungdomsföreningen Megafonen som har 
som mål att informera unga boende i Järva om deras demokratiska rät-
tigheter samt att stärka deras röst och slutligen samfundet Järvas Fram-
tid som representerar en grupp av boende som till stor del motsätter 
sig renoveringarna och främst den initiala bilden av hur Järvaområdet 
skulle omformas till.

Kartbild över 
�������	
�	������
�
����������������-
holmsområdet i 
övrigt. Bild: Google 
Maps
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Då en stor del av de empiriska källorna samt analysen kommer baseras 
�#������
+��������������������!���������������������������#��������
här diskuteras varför dessa varit aktuella samt kritik emot förfarande 
av detta. Vid intervjustudier så tenderar det första problemet vara 
������������
���������
��������������������
+���*�X������
��������+�����
baserade på hur mycket de kan anses bidra till förståelsen av frågorna 
i frågeställningen och i vilken mån de anses kunna addera en extra 
dimension till arbetets förståelse. Personerna som har valts ut har gjorts 
det först och främst genom att se till artiklar och dokument som tillhör 
processen och med hjälp av dessa lokalisera nyckelpersoner. En del av 
dessa aktörer har i sin tur rekommenderat mig vilka andra aktörer som 
kan tänkas ha information som kunnat vara värdefull för arbetet. De 
kriterier jag haft när jag eftersökt respondenter till intervjuerna har varit 
att de skall ha någon form av insyn i processens gång när det gäller 
����������U'�������#�������
�������
���������!��������*�<�������
nått samtliga av de respondeter som jag initialt efterfrågade och några 
till därutöver som tillkom under arbetets gång. De aktörer som jag eft-
erfrågade är följande: 

�� Joakim Larsson (M) ytterstadsborgarråd

�� X������;�������������+�����������!��<��
��'������#�"��������������

�� Anders Magnusson Projektledare för Järvadialogen hos Svenska 
Bostäder

�� <���>����$�����>'��������!�����������#
����������#������
����*

�� %�����Y���������!���������X���������

�� Arne Johansson (Ordförande) och Gunnar Johansson – grundare av 
föreningen Järvas Framtid 

Dessa personer har jag ansett som nyckelpersoner antingen som in-
divider eller centrala inom de organisationer som är delaktiga i Jär-
valyftet. De representerar såväl de formellt styrande organen men även 
i viss mån brukarnas talan. Den kritik man kan se emot de två sistnämn-
������������������'������������#�������
����!��<��
��'�����������������#��-
��������������������
�����������������!���������������*����������
��������������
i åtanke. De ses dock som centrala för de gräsrotsorganisationer som 
funnits vilket indikerar att de har en överblick över hur känslorna som 
funnits hos folk har varit/är.

Önskvärt hade varit att ha med de som initialt jobbade med projektet 
�#����Z��������;�
����������
����#
�������"����������#���
���������
nu övertagits av Joakim Larsson. Problemet med just Järvalyftet är att 
det genomgick en omstrukturering på många plan och i och med detta 
så byttes många av nyckelpersonerna ut. Personer som var dåvarande 
nyckelpersoner har inte intervjuats och att så inte har skett beror främst 
på att arbetets fokus ligger på dialogen och den dagsaktuella situa-
tionen samt att jag har den deskreptiva arbetsmetoden som förfarande.  
Även att kunna tala med oppositionella politiker hade varit av intresse. 
Av såväl utrymmes- och tidsskäl så har detta dock ej varit möjligt.

Källor och källkritik
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���������	
����
�����!��������������������!���#��������������������������������-
����������������������������������U'������=�������U'�����N�
som är viktigt att poängtera för förståelse av arbetet som helhet. Det 
förstnämnda syftar till individens rätt till insyn samt information i den 
politiska processen samt rätten att kunna påverka beslut genom det 
�����������'������*�%�������U'��������'������������������������U'����������
����
�������������������������!����
�����������������������������������
berörd kan i detta fallet vara boende i en fastighet som skall renoveras/
byggas om eller dylikt.

Författare som använts är främst Abdul Khakes samt Jürgen Habermas 
och dennes teorier om det kommunikativa handlandet. I övrigt så har 
jag använt mig av bl.a. Juan Velásquez och dennes tolkningar av Haber-
���[���Q������������������������������������U'�����*�

\�!
������#�����+�����
���������
�������������������������������-
ducerats såsom Järva 2030 och diverse dokument som ligger uppe på 
Järvalyftet och Stockholms Stads hemsida som berör projektet ifråga.
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������������������
���������#��������������'���������������!������
uppnå detta:

�� Organisera en fungerande diskurs

�� Involvera alla berörda aktörer

�� Främja en inlärningsprocess som är befriande och påskyndar fram-
steg

�� ]�������������������������������������������������������

(Khake 2000 s.35 - 36)

^�#�������������������#���������#�'������#���#����������������
värderingar som kommer ifrån alla deltagande parter dvs att man för 
en dialog som för fram dessa aspekter i ljuset och få fram ett samrbete 
mellan partnerna. Detta kan knytas till Habermas’ syn på att få till en 
dialog mellan system- och livsvärlden för att få en större förståelse för 
verkligheten.

Kommunikativ Planering
Mycket av grunderna till de kommunikativa planeringsteorierna vi har 
���������������#�������'����������������������������<_�����>���-
mas som handlar om hur människor agerar i olika situationer. Grund-
tesen i hans teorier är att det existerar två olika slags världar där den 
ena är systemvärlden och den andra är livsvärlden och att dessa två 
����������������
�������*�"'����
������������#���������������
��������
i världen idag såsom ekonomi och politik medans livsvärlden är den 
��������������
����������
����������������������
����'���=>��������``w��
s.138).  Systemvärlden är abstrakt och tenderar enligt Habermas att 
vara den dominerande kraften och styrande kraften över individen och 
för att skapa en motpart till detta så behöver man lyfta fram den of-
fentliga arenan för samtal - det är genom samtal som de båda världar-
na kan skapa en förståelse för varandra men även att individer genom 
att mötas i det offentliga rummet kan få en klarhet över verkligheten 
(Velásquez 2005 s.18).

Dessa abstrakta begreppsvärldar kan konkretiseras på en mer förståelig 
nivå med att systemvärlden är en analogi för de olika instutitionella 
områdena som makthavare såsom bostadsbolagen och politikerna 
samt längst ut representeras av de tjänstemän som är ansiktet utåt för 
dessa instutitioner och där livsvärlden motsvaras av den plats där de 
boende möts och deras världar skapas (Velásquez 2005 s.18 - 19). 

Enligt Khakee betonar den kommunikativa planeringen hur planerin-
gen bör ske och på vilka etiska grunder som planerarna bör handla på 
(Khake 2000 s.34). Då planering grundar sig på kommunikation och 
stegivsa framsteg där en stor del bygger på att bygga upp samstäm-
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Rationell planering
���������������������������������������
���
�Z������=Z������{�����
s.25) som en organiserad process där människor med olika expertis 
som är kopplade till processen bestämmer målen och formulerar hur 
dessa skall uppnås. Det handlar om att man med expertkunskap i teorin 
kan utvärdera ett område och man handlar genom ett slags ovanifrån-
perspektiv. Målet med den rationella planeringen är att kunna optimera 
kombinationen mellan resursanvändning och måluppfyllelse vilket 
kräver en välordnad och strukturerad process för att få en bra överblick 
av processen. Med optimering avses här att kunna få mest antal up-
����������#������'������������������������!����������������������
att många olika scenarion eller planer analyseras och försvinner om de 
visar sig vara mindre optimala än andra tävlande planer (Khakee 2000 
s.25 -26).

Rationell planering är den som varit den mest framträdande i efterkrig-
stiden och var under den funktionalistiska eran den mest dominerande 
planeringsteorin som kom att användes (Laitila 2007 s.26). De så kal-
lade ABC-områdena kan ses som ett tecken på detta när man på 
�!��������������������������������������������������������
������
röra sig. Processen i sig utgörs av fem steg:

1. Formulering av mål
2. Utredning av handlingsalternativ och konsekvensbedömning
3. Val av handlingsalternativ och antagande av plan
4. Genomförande
5. Återkoppling till processen

���������������������������������������������������#�����
��������
�!���������������!�������*�*�����������
�����������������������������
och förbli aktuella (Latila 2007 s.26 - 27).
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Demokratimodeller
I följande del kommer jag ta upp olika delar av de demokratiaspekter 
som setts som relevanta för arbetets art. Dessa utgör det ramverk som 
medborgardeltagandet i Sverige jobbar inom. Modellerna utgår ifrån 
den representativa demokratins grunder men åtskiljs genom vilket 
fokus de lägger vid medborgardeltagandes utformning och vikt.

Liberal Demokrati
��������������������������������U����������������������������������
synen på att individen deltar i den demokratiska processen i egens-
�����
���������+���������������������=>�����������Z����{��{���*��N*�
Det handlar inte om att göra något som ligger i allas bästa eller en 
gemensam syn på samhället eller att kompromissa mellan varandras 
särintressen. De politiska makthavarna tävlar alltså om folkets röster 
������������������������������������
��������
�����������
�������������
det ligger en stark distenktion mellan det offentliga och den privata 
politiska sfären. 
En annan gemensam faktor är även att ansvar är ett centralt process-
värde och att det krävs en inblick i den representativa demokratin. 
Detta för att de valda skall kunna granskas kritiskt under sin mandatpe-
riod och om misstyckte uppstår från folkets sida så kan man byta ut de 
folkvalda vid nästa valdag. Det vill säga att informationen är viktigt för 
att denna transparenta process skall kunna fortgå. Henecke och Khan 
(2002 s.11) lyfter fram två olika modeller här som kommer ur den liber-
ala demokratin -  den elitdemokratiska och den pluralistiska modellen.

I den elitdemokratiska modellen limiteras medborgaren till att inverka 
på den politiska processen genom att lägga sin röst på en represent-
ant eller parti men i övrigt hålla sig undan den politiska arenan. Detta 
menar på att den enskilde medborgaren inte besitter en tillräcklig kun-
skap för att kunna engagera sig politiskt och att det föreligger en risk 
med att folk tillåts engagera sig genom att den stora massan är enkelt 
att manipulera och kan ledda till odemokratiska styrelseformer.
Den pluralistiska demokratimodellen adderar till den liberala demokra-
tins grundsyn att den politiska makten inte är koncentrerad enbart till 



14

de politiska makthavarna utan även är utspridd bland diverse intres-
seorganisationer som kan påverka beslutsfattarna. Detta kan ses som 
�����'������������>�����������Z����={��{���*�{N��#�����#�����������
jobbar för att de folkvalda skall driva igenom de politiska besluten 
samtidigt och att direktdemokratiska instutitioner inte är nödvändiga. 
Samtidigt som man menar på att det är viktigt att medborgarna utövar 
påtryckningar på de folkvalda genom diverse organisationer vilket kan 
ses som en typ av direktdemokrati. 
Det som är viktigt här är att det uppstår förhandlingar mellan de 
folkvalda och de aktuella organisationerna när det gäller politiska 
beslut.

Deltagardemokrati
En av grundstenarna i deltagardemokrati är värderingen att människors 
deltagande i processen är av godo då detta utvecklar demokratiska 

�������������������
������#������������������������������������
ansvar för och med sina medmänniskor (Henecke och Khan 2002 s.13). 
Man frångår alltså tanken om att individernas politiska roll skall enbart 
vara i form av representanter utan att man skall bemyndigas till att själv 
ta plats på det politiska scenen.  Dock så går man inte emot den rep-
resentativa demokratiska modellen med sina representanter och pratar 
om någon form av direktdemokrati utan man menar istället på att den 
representativa formen går att komplettera i form av exempel av namn-
������������������������������*U*��������������������������
�������#�
röstfördelningen men dock har en stark politisk inverkan (Henecke och 
Khan 2002 s.13). Genom att främja deltagardemokrati så kan människor 
göra sig hörda mellan de val som de är berättigade till annars och göra 
de folkvalda uppmärksammade på vem som en gång valde dom till 
deras förtroendeuppdrag. 
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Deliberativ Demokrati
�������������
�����������������������������#������#�����������������
central i processen och utgör en av grundstenarna i demokratin och 
fokuserar såsom deltagardemokrati starkt på att medborgarna spelar 
en aktiv roll och att alla skall bereddas samma möjlighet till deltagande. 
Det som särskiljer den från deltagardemokratin mest är dock det fokus 
som läggs på själva diskussionen som en del som kan vara ledande i 
den demokratiska processen (Henecke och Khan2002 s.14). Den delib-
erativa processen utgår i stora delar ifrån Habermas kommunikation-
steorier och den s.k. ideala samtalssituationen där överenskommelser 
uppnås på förnuftiga grunder.  Istället för att handla som man brukar 
göra av vana där fokus ligger på hur man gör valen och inte vilket val 
man gör – det vill säga på vilka etiska grunder som valet är grundat 
på (Velásquez 2005 s.23).  Grunderna för det ideala samtalet är att alla 
som är berörda skall kunna delta och bereddas samma möjlighet att 
yttra sina åsikter och ifrågasätta andras argument och att deltagarna 
måste vara öppensinnade till den grad att man antar att gemensam 
konsensus går att uppnå. Fördelarna med detta är att man ’vaskar’ fram 
det bästa argumentet och den slutgilta lösningen ges är en som kritiskt 
�����������
����������������������������
���=>�����������Z����{��{�
s.15).
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Järvafältet introduktion
<��
���#����������������#������;�������>+�������>��'��Z������C����'�
�����@������������
������"������������!����#�������������������-
råden kallas Järvafältet och utgör en del av Järvakilen som är en av de 
så kallade gröna kilar som Stockholm växer utmed. 

Järvafältet var under början av 1900-talet ett övningsfält för militären 
men kom under 1960 -70 talet att bebyggas i stor utsträckning till följd 
av det så kallade miljonprogrammet som initierades av den dåvarande 
Socialdemokratiska regeringen till följd av den akuta bostadsbrist som 
rådde  i Sverige. 1964 så utformades en generalplan för Järva där den 
�!�������������������������>+�������@����������C����'�����!���������
stod klara i början av 1970-talet som efterföljdes av den norra delen 
som innefattar Husby och Akalla i slutet av 70-talet samt slutligen Kista 
som är det nyaste området kring Järvafältet som tillkom i början av 
}��������="!������!��������{��~����*~{`���~�������N*����������#��������
att präglas av miljonprogrammets normer om funktionalism och mod-
���������������������������������'�����������
������������������������-
����������#���������������������������!����#�����!��������������������*�
="!������!��������{��~���*~{`N*��#��������#���������������������
����
det stora utbudet när det gällde bostäderna när miljonprogrammet 
började närma sig sitt slut så resulterade detta i att en stor del av lä-
genhetsbeståndet kom att stå tomma. De många tomma lägenheterna 
resulterade i att många fastighetsägare prioriterade andra bostadsom-
råden samtidigt som detta medförde en minskad attraktivitet för områ-
�������������������=&��+����```���*��N*�\�������������!�������
����������
under 1980 och -90 talet så kom det att bli att många nyanlända hade 
lätt att få bostad i just dessa områden. 

Idagsläget bor cirka 63 000 människor i områdena kring Järvafältet 

����������
�����������}���
�"���������������������������������������
�
����������������������������=�������"�%��������������������������
födda utomlands eller har två föräldrar som är födda utomlands) – 
78.2% i Rinkeby-Kista och 86.5 % Tensta gentemot Stockholms stad där 
motsvarande siffra är 29.2% (USK 2011). Den större delen av fastighets-
���#��������U������������������������������������#������������
����'���������������#���������@������������������#��{�����C����'���Z�����
ligger den på 60.9% och motsvarande siffra i Stockholms stad är 42.9% 
(USK 2011). Den enskilt största fastighetsägaren i dessa områden är 
"
������%������������������w����������������
����{�����������������
områdena.

I Intergrationsverkets rapport  Miljonprogram och Media (2000) så 
framhävs det faktum att Järvafältet som område och tillsammans med 
andra miljonprogram ofta stigmatiseras i media i den mån att många 
�
���������������������������#������������
�����������������������
till trots att segregationen som sådan gör sig mer gällande på många 
andra platser i Stockholm utan att för den skull lyfts fram i media som 
en bakomliggande faktor för problemen.
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Kartbild över Järvaområdet och dess 
	
�	�������
����������������	������-
���������
�

Bild: Google Earth
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Järvafältet historik
Satningar på Järvafältet har gjorts tidigare i form av ytterstadssatnin-
���������������������*U*���������������������������������������-
nenta föbättringar i området utan snarare fungerat kortsiktigt. Dessa 
�������������������������������������!����#
��������������������������
�����������������������������#�����������#������!���������#�����
på längre sikt.

�Y������������<��
��'�����������{��w��#�"
������%����������#���������
��
�
�����#
�������������������+����������������������������������!���
���
som kunde förbättras i Järvaområdet och vad de boendes syn var på 
sitt bostadsområde. Detta genomfördes genom så kallade trygghetsun-
dersökningar i de respektive områdena som sedan sammanställdes i en 
utredningsrapport som kom att gå under namnet ”Järvas Framtid”. 
Rapporten som inte omfattande enbart de boende i  Svenska Bostäder 
fastighetsbestånds åsikter - utan boende ifrån samtliga områden 
������<��
���������
�������#�������������������������
���������#��������
också att det rådde en rädsla för brott och att röra sig utomhus efter 
mörkrets inbrott samt att hälften av de tillfrågade ansåg att områdena 
var i behov av renoveringar eller i vissa fall rivningar (Näslund 2008).  
Rapporten hade som fokus att ta reda de boendes syn på säkerheten 
och den upplevda tryggheten i området. Efter att den genomförts så 
skapdes Järvalyftet som en instutition för att konkretisera dessa åt-
������*�="
������%�����������'�����������*�{��`���*~N
 Man kom bl.a. fram till att omfattande renoveringar pga av fastigheter-
nas ålder samt ett starkt eftersatt underhåll var nödvändigt vilket inklu-
derade bl.a. byte av stammar samt energieffektivsering av husen i form 
av isolering.  

Åtgärdena vann politisk bifall och under hösten 2007 så att beslutade 
Stockholms Stad att lyftet skulle omfatta alla berörda kommunala för-
valtningar och bolag det hela kom att bli en angelägenhet för stadens 
ledning.  Rapporten lyfter även fram segregationsproblemet och att 
för att kunna motverka dess fortsatta utbredning så borde en satsning 
göras på blandade upplåtelseformer. Även den monotona bostads-
miljön lyftes fram som ett av problem som måste lösas. 

 Svenska Bostäder fortsatte med projektet med att skicka ut infor-
����������������������#�@���������������{w����{���>��'������
���
tänkt att bli ett så kallat referenskvarter - det vill säga ett kvarter som 
���������#����������Q�������!���������������
����������������������
åtgärderna och att de boende i de berörda husen skulle komma att 
evakueras under tiden då renoveringarna ifråga ansågs vara av så om-
fattande art att man inte kunde bo kvar under arbetets gång.  
Informationen gavs även i möten där planer redan var gjorde och inklu-
derade rivningar av vissa fastigheter för att ge plats åt bl.a. småhus. 
Renoveringarnas omfattande art skulle även resultera i markanta 
hyreshöjningar upp till 75% (5200 kr till 9500 kr/månaden för en 3:a 
=%�������{�����"CN��!��
������
����������
���������������������'-
sas i media. 
 Innan dessa händelser så hade Svenska Bostäders dåvarande VD Göran 
Wendel fattat beslutet att folk med ekonomiskt stöd från socialbidrag 
�����������������������������������'�����������!��������'�����U'���������
till områdena ifråga. Dessa faktorer i samband med varandra skapade 
massiva protester i områdena  då vissa av de boende uppfattade situa-
tionen som att man ville byta ut dom emot en starkare ekonomisk sam-
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hällsgrupp och lokala protestgrupper såsom Järvas Framtid skapades 
(ej att förväxla med Svenska Bostäders dokument med samma namn).  
Dessa protester och den negativa mediala bilden som man ådragit sig 
genom sitt agerade tvingade Svenska Bostäder att revidera sina idéer 
kraftigt samt sitt tillvägagångssätt och en omstart gjordes (Bengtsson 
{��}��"��N*

Järvalyftets förändring

Efter de uppkommna protesterna och den negativa bild i media som 
målades upp så tvingades såväl Svenska Bostäder som Stockholms Stad 
till en omvärdering av situationen. Denna i samband med denna om-
starten så byttes många av de ditintills ledande personerna ut. 

Göran Wendel (dåvarande VD på Svenska Bostäder) ersattes av Pelle 
%+!��������Z��������;�
������=�#
�������'���������������#�N�������#�
mammaledighet och efterträddes av Joakim Larsson samt så byttes 
dåvarande arkitekten Sten Jonson från Contekton Architects & Plan-
�������*�"
������%�������������������
�����������������������
������
;������X�����������������������������������
�����!���������������
��������
�����������U'������!
�������������=%�
������{������{�N*�>���
påbörjades nu en utbildning av personalen  och försöka engagera dom 
i största möjliga mån i det utvecklingsarbete som skedde i områdena 
och få dom att bli en slags ambassadörer för Svenska Bostäder i områ-
det samt att upprätta en dialog med de boende där budskapet skulle 

var att man byggde för de redan boende och inte ämnade byta ut dom 
emot nya hyresgäster.

Man följde upp dessa inledningar till dialog genom att starta upp det 
som blev känt som de öppna husen. De öppna husen bestod i att man 
inom de olika delområdena öppnade upp lokaler dit alla var välkom-
mna oavsett om man var boende i de berörda fastigheterna eller inte. 
Väl där så förde man en förutsättningslös bred dialog där besökarna 
���������!���
�������'����������������#����������!�������������!��
och bred avses här att diskussionen inte var limiterad till fastigheterna 
�����#���������������������
���������'���������������!�����������
jobb eller andra områden som besökarna ville framföra.
 De öppna husen skedde etappvis och började i Akalla eftersom man 
���#������������������
�����
������!�������������������>��'�������!��-
nades denna senare och dialogdagarna varade mellan den 7 juni - 11 
+����{��`���+��
�������������������������������!������!���������������
allmäna frågor om sitt boende eller liknande.

Dialogen i de öppna husen pågick under några dagar såväl dagtid som 
kvällstid (11:00 - 21:00) och lockade besökare med diverse priser vid 
deltagande i debatten. Väl på mötena så medverkade såväl högt upp- 
satta representanter ifrån hyresgästföreningen och Svenska Bostäder 
�����"����������"����=%�
������{������*{wN*��X!�����
��������������#�
att inga färdiga planer eller skisser hade tagits fram - istället fokuserade 
man med hjälp av kartor på att försöka få fram vad som faktiskt var bra 
�����#�������������
���#��������������������������������������������-
terlappar på en karta över sitt område med olika kulör som gav en klar 
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indikation på vilka områden man gillade/ogillade/problematiserade.  
Magnusson beskriver det som att det var viktigt att lyfta fram de kvali-
téer som faktiskt fanns i området och att folk måste få lyfta fram det 
positiva som fanns som en slags motpol till den negativa mediala bild 
som spridits om området (se intervju). Även bovärdarna var på plats för 
att försträka den lokala förankringen och agera tolkar och informatörer. 
Utöver dessa öppna hus så anordnades det även gåturer i områdena 
med arkitekter för att fånga upp en ytterligare dimension av områdena. 
Av de 30 000 synpunkter som kom in så beräknar man att cirka 20% 
��!����"
������%������������#�������!
�����}�����!������#��������
+����������*U*���������������
�����������"����������"�����!��
������
delegering. 
 De inkommna åsikter som berörde Svenska Bostäder var till stor del 
kända innan men man ville försäkra sig om att det var områden som 
de boende själv ville se åtgärdade så man inte började i fel ände samt 
��������������������������������������������
������!�����#�*����
#������������
����
�������������#��������������'����
���!���������#��
�*�*�!�+�����#�������������=%�
������{������*{�N*�������
#����{����
�#�����������#������������=����U�����������!�+�������������������
gång) där man informerar vad som har åtgärdats samt satte upp en 
tidsplan för när de repektive fastigheterna skall renoveras. ���������������
�������������
����������
�������
����������
�������������
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��!
����������#�����>'��������!����������
������������������������-
�#�����!����
�����������!���������������������
�������������������������
med Svenska Bostäder och kommit fram till hur man skall kunna reno-
vera sina fastigheter i samarbete med de boende i form av att i varje 
fastighet så utses en samrådsgrupp (vald av hyresgästarna på ett stor-
möte) som på efterföljande möten bestämmer vilken av de tre nivåerna 
��������������������������
����������=�������!������������''��������
#N�
där varje nivå svarar emot en viss hyreshöjning. Det går alltså inte att 
välja bort renoveringen utan det är dessa tre nivåer som de boende får 
�!��#�������������=%�
������{������*�{�N�����
������
��
�!����
�������-
joritetsbeslut. 

Denna modell har inte varit klar ifrån början utan har växt fram under 
arbetets gång menar man ifrån Svenska Bostäderas sida men den extra 
tid som det tagit har man sett som väl investerad då en process utan 
dialog som gjordes i början kantades av protester och överklaganden 
�����+��������������������������������������
�����������������������
hållit i sig om man kommit vidare till genomförandeskedet menar Mag-
nusson. Slutligen så har det handlat om att inte bara ge möjligheter till 
de boende men även skapa en ny bild av områdena för de boende men 
framförallt för övriga invånare i Stockholmsregionen.
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Järvafältet idag
Idagsläget så är Svenska Bostäders lokaler i Husby fortfarande öppet 
för information för de som vill få löpande information om vad som sker 
i området samt har frågor till Svenska Bostäder. Det har även upprättats 
en hemsida i samband med dialogen där man kan ladda upp videos 
eller se videos vad andra tycker samt läsa en kontinuerlig uppdatering 
av läget i bloggform.
 Man har även sett att åldersgruppen 17 – 25 varit en av de grup-
per som man haft svårast att nå ut till med mötena vilket föranledde 
föreningen Megafonen (se intervju) att ta initiativ till att göra en egen 
undersökning för att kartlägga denna grupps åsikter i arbetet som re-
sulterade i skriften ”Att vara ung i Husby”.

Protestaktionerna har dock pågått i viss mån i och med att landstinget 
besultade att lägga ned Vårdcentralen i Husby under 2010 – ett beslut 
som väckt starka känslor i Husby där de boende känner att detta är 
en del av ledet i den utarmning av sin centrumkärna. Tidigare så har 
posten och den lokala Dalhagsskolan lagts ned samtidigt som såväl 
den lokala banken och försäkringskassan omlokaliserats till Hallonber-
gen. Dessa resulterade i mars 2011 i protestaktionen ”Vredens dag”  
(Epstein 2011)
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Järvalyftet beskrivs av Stockholms Stad och de samverkande aktörerna 
som en långsiktig investering kring stadsdelarna kring Järvaområdet 
������!�����"���������
������������������������������;�������>+�������
>��'��Z������C����'�����@����������������#
��������������������-
miska frågor som fokus. Tillsammans med de berörda aktörerna har 
Stockholms Stad tagit fram dokumentet ”Järva 2030” inom ramen för 
Järvalyftet som beskriver en långsiktig investering för att förbättra de 
levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järva.  Målen är att skapa en mer 
attraktiv boendemiljö som gör att de nuvarande boende vill bo kvar 
��������<��
���
������������!��������������
��������!����U'�����������
����
en motor för tillväxt i Stockholmsregionen som ämnas uppnå genom 
fyra olika delmål:

�� Bra boende och mer varierad stadsmiljö

�� Trygghet i vardagen

�� Stärkt utbildning och bra språkundervisning

�� Fler jobb och ökat företagande 

(Stockholms stad Vision Järva 2030 s.2) 

Till skillnad emot det förslag från kommunstyrelsen gjorde till kom-
munfullmäktige 2007 (Utlåtande 2007:96 RV) gällande Järvalyftet så 
ligger här ett större fokus på deltagande ifrån de boende och förutsät-
ter att en framgång av de uppställda målen måste göras i dialog med 

�����*�<��
��{����������������
#����{��`��
���������������������#�
hade man inhämtat idéer och förslag från de boende och företag som 
verkade på orten och reviderat sina mål därefter. Järva 2030 består 
av ett visionsdokument samt en checklista där de uppställda målen 
konkretiserats och man visar på vilka mål som uppnåtts under de två år 
som Järvalyftet då pågått.

Järva 2030
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Intervjuer
För att få en djupare inblick i hur arbetet fortlöpt under Järvalyftet samt 
�!����������������������������������#�����+������������������������
valt att använda mig av kvalitativa djupintervjuer med nyckelpersoner 
eller personer som har en stark koppling till området och processen på 
ett eller annat sätt. Intervjuerna har samtliga haft några nyckelfrågor 
som man utgått ifrån men har under samtalets gång mer haft en art av 
samtal för att kunna lyfta fram vissa detaljer som kommer fram under 
intervjuns gång. En genomgång av de intervjuer som utförts med föl-
jande personer följer nedan:

�� X������;�������������+�����������!��<��
��'������#�"��������������

�� Anders Magnusson Projektledare för Järvadialogen hos Svenska 
Bostäder

�� Arne Johansson och Gunnar Johansson grundare av föreningen  Jär-
vas Framtid (ej att förväxla med Svenska Bostäders dokument med 
samma namn)

�� Jan Hanspers hyresgästföreningens representant i Järva 2006 - 2011

�� %�����Y���������!���������X���������

�� Joakim Larsson (M) ytterstadsborgarråd

Nyckelfrågorna har varit hur man ser på situationen med Järvalyftet 
innan man började med de öppna husen och den nya ledningen samt 
egna tankar om varför situationen blev som den blev. Även frågor som 
berör hur man ser på framtiden samt vilka av dialogverktygen som varit 
mest relevanta för arbetets framgång har ställts. Som nämnt tidigare så 
har intervjuerna förts i samtalston vilket lett till att vissa frågor hos vissa 
av intervjupersonerna blev mer belysta än hos andra
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Stockholms stad
&�	����'��
������������$
��������	��������������
������������������������
har varit detta sedan våren 2008. 

De protester som uppkom i och med Svenska Bostäders brev och de 
planer som presenterades för de boende där deras hus ersatts med nya 
hus - är förståliga enligt Andersson och menar på att det är ett naturligt 
sätt att reagera på när såna ingrepp i ens närmiljö presenteras på det 
sätt som det gjorde här. 

De uppkommna protesterna hade självfallet en stor inverkan på hur 
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������+����#���������������*��������������������������������������
;�������������������#
�������'��������������#����=Z���������;�
�����N��
gick på mammaledighet och efterträddes av Joakim Larsson som hade 
ett större intresse för dialogfrågor och att detta var en välkommen fak-
tor i denna situation. Dialogen idag har nått ut till många och de öppna 
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menar dock på att det är farligt att klappa sig för bröstet och vara nöjd 
med detta utan hela processen är en levande dialog som hela tiden 
handlar om att vilja förbättra sina ambitioner. 

Andersson nämner t.ex. att åldersgruppen 18 – 25 som en speciellt svår 
grupp att nå ut till i sådana här sammanhang och att detta inte är unikt 
för Järva utan gäller generellt . Genom att ungdomsorganisationen 
X�������������������������"
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uppdrag att göra undersökningar hos just denna åldersgrupp så har 
man haft som ambition att nå ut till en större del av Järvabefolkningen. 

Vidare så nämner Andersson att det är viktigt att kunna leverera uti-
från de åsikter som inkommit  ”... har man väl inlett medborgardialog 
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prata med de boende...”  och att Järvalyftet är ett levande projekt och 
att dialogen är något som kommer löpa parallellet genom hela pro-
jektet. De åsikter som inkommit under mötena och de öppna husen 
har man haft som ambition att kunna slussa vidare till rätt stadsbyg-
������!�
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de inte går till spillo. När det gäller vilka dialogverktyg som setts som 
effektiva i dialogen så lyfter man man främst fram de öppna husen som 
man hade. I jämförelse med 2008 då man hade ambitioner till medbor-
gardialog där med men inga öppna hus utan istället hade möten med 
������!�����������������������#������������!�����#����������������
500 – 1000 besökare och ett hundratal individuella svar gentemot de 
15 000 beökare och 30 000 synpunkter som inkom under dialogveck-
orna 2009. Andra viktiga faktorer har varit att nyckelpersoner såsom 
Joakim Larsson synts ute i området vilket har haft betydelse för såväl 
de boende men även för de som arbetar med projektet i och med att 
borgarrådet signalerar att arbetets art är av stor vikt.

Det nästa steget i dialogen är nu enligt Andersson att upprätthålla den 
och under de omdaningar som kommer att göras i centrum då nya de-
taljplaner kommer behövs (vilket inte behövdes för alla renoveringar) så 
kommer man använda sig av de synpunkter som inkommit under dia-
logveckorna i samrådet och bjuda in hela området till ett stort samråd 
och där försöka förklara sambandet mellan dialogerna och samrådet.
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På det hela så tycker Magnus Andersson att man lyckats närma sig 
invånarna och även att man lyckats nå ut bra till de lokala intresseor-
ganisationerna som funnits och låtit dom komma till tals men påpekar 
återigen att det är farligt att säga att man lyckats helt och att det alltid 
������������!������!�����������������*

Svenska Bostäder
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Bostäder.

”Utan protesterna så skulle en förändring skett – hur det skulle sett ut 
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säger Anders Magnusson som kom till Svenska Bostäder i och med den 
omstrukturering som skedde i samband med det havererade arbetet 
som skedde initialt. 

Svenska Bostäders arbete var ifrån början var olyckligt och hade ett 
slags ovanifrån-perspektiv när man valde att presentera färdiga illus-
trationer och planer för hur området skulle utvecklas utan att ha kon-
sulterat de boende menar Andersson. Efter att ha insett att nya tag på 
projektet behövdes så satte man sig ned och beslöt sig för att inleda 
en dialog i områdena som skulle ske på de boendes villkor i stor ut-
sträckning. De öppna husen som man öppnade skedde i tätt samarbete 
����"����������"�����>'��������!���������������������������������
bostadsbolagen för att försöka visa de boende att de stora aktörerna 
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man ville inte limitera de boendes forum för att göra sig hörda utan 
det var tänkt som en plats där alla åsikter om områdena ifråga kunde 
dryftas. 

Gensvaret var över förväntan i och med de 30 000 synpunkterna som 
slutligen kom in och samtidigt som dialogerna drog mycket folk så 
lyckades man inte enbart få in värdefull information ifrån de boende 
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men även den mediala bevakningen som skedde levererade en positiv 
bild som Magnusson menade var en viktigt del av arbetet för de bo-
ende och hur området uppfattades utåt.

Magnusson menar på att upprustningsbehovet kvarstår och kommer 
ske men genom att förankra dessa idéer och föra en dialog med de 
�������#��!������������
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mation i mötena men även informationsblanketter som skickas ut till 
de boende. Det är viktigt med samråden med de boende och folket i 
området för att senare i processen kunna motivera sina val och peka på 
de föregående samtalsprocesser som ägt rum menar Magnusson. Det 
är inte det att folk inte vill upprusta sina lägenheter/områden utan det 
var hur man man skötte det hela från den administrativa sidan som up-
prörde folk mest menar han. 

När det  gäller att kunna visa på konkreta åtgärder ifrån de åsikter som 
kom in under dialogerna så menar Magnusson på att mindre saker så-
som att byta lås i en trappuppgång eller laga någon trasig fönsterruta 
gjordes direkt – detta för att de boende skall förstå att det är allvar den 
här gången och att deras åsikter hörsammats. Detta är små medel som 
gör stora intryck och dessa små summor är nödvändiga för att upprät-
thålla det sociala kapitalet. Magnusson är övertygad om att detta för-
farande med medborgardialoger är grundläggande för hur man måste 
sköta samtal i framtiden vid planering av nya områden. Slutligen så 
menar Magnusson på att arbetet fortfarande är i sin inledande fas men 
”... bollen rullar nu i alla fall åt rätt håll”. Då det kommer till de lokala 
protesterna i områden så är Andersson medveten om att alla ännu inte 

är nöjda - men att de avtagit markant och att man på Svenska Bostäder 
ser detta som en indikation att man är på rätt väg och att man känner i 
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sig i den omvandling som nu sker.

Slutligen så beskriver Andersson att det är nödvändigt av de admin-
istrativa organen att visa att man verkligen satsar på området och att 
detta sker med en gemensam målbild. Just denna målbild undermin-
eras exempelvis när landstinget väljer att lägga ned vårdcentralen i 
Husby menar han och även om man vill visa att detta ligger utanför 
Svenska Bostäders ansvarsområde så signalerar detta dubbla budskap 
till de boende och har ett symboliskt värde.
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Hyresgästföreningen
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Hanspers som var dåvarande ombudsman för Hyresgästföreningen i 
Järva säger att  hyresgästföreningen representation ditintills hade varit 
dålig i Järva men i och med protesterna så insåg man att detta var ett 
problem som inte var limiterat till Järvaområdet utan att merparten 
av miljonprogrammen stod inför liknande renoveringar så är detta en 
fråga som kommer bli mer och mer aktuell med tiden. Hanspers anser 
att Svenska Bostäder initialt sett var fel ute med sin enkätundersökning 
som inte var en trygghetsundersökning utan snarare en säkerhetsun-
dersökning och skillnaden var att man fokuserade på hårda värden så-
���������������#����������������������������������!������������������+����
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hyresgästföreningen vill främja men det bör handla om sådana värden 
som att känna sina grannar och att man lyssnar på de boende. 

En av de grundläggande tankarna när man kom in i arbetet var att 
sänka hyrorna för att det var en orimlig tanke att föra en dialog med 
människor som efter dialogens gång inte skulle ha råd att bo kvar detta 
och att stanna rivningarna var mål som senare infriats till viss mån då 
hyrorna fortfarande kommer höjas men ej med samma belopp.
”Dialogen är samhällsbyggnad – jag bor inte enbart i min lägenhet eller 
mitt kvarter utan jag bor i min stadsdel”  

Vidare så menar han att  dialogens omfattning är dess största svaghet 
och tar här nedläggningen av vårdcentralen som ett exempel där dialo-
gen har gått ut stort och frågar vad man skall förändra i samhället och 

då måste man vara beredd att kunna ta ansvar för de delar som ingår 
däri också menar Hanspers. Detta beskriver att nästa del i dialogen är 
att börja leverera vilket han inte ser som några problem för Svenska 
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ordningen är desto större och där en intern diskussion tycks saknas.  
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de återstoden av de 80% som kommit in bland synpunkterna som inte 
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lyckats vinna förtroendet men det kan försvinna lika lätt.

När det gäller dialogverktygen som använts så måste man komma ihåg 
att språket kan vara en barriär för vissa här ute så därför är bildspråket 
något som är väl anpassat för ett område som Järva menar Hanspers 
och det språkbruk som används skall vara lite enklare och inte innehålla 
för mycket facktermer som ingen begriper sig på. Detta i kombination 
med bovärdar som kan tala olika språk och kan hoppa in när det krävs 
detaljförklaring har man använt sig av och som har fungerat  ypperligt. 

Slutligen så måste man komma ihåg att man bygger för människor och 
den framtida dialogen måste grundas på det som skett på Järva och 
mjuka värden såsom samtal måste förgå de hårda värdena som separe-
rar folk istället för att skapa en tillit.
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Järvas Framtid menar att den dåliga information är något ge-
nomgående för Järva vilket inte bara rör beskeden om ombyggna-
tionen i november 2007 utan även beskeden om te.x. beskedet om 
nedläggningen av vårdcentralen i Husby gjordes i tysthet och att man 
valde att inte informera de boende för att undvika överklaganden.  När 
prostesterna började så anser Järvas Framtid att det största misstaget 
som gjorde var att man inte avbröt evakueringen av de boende i ref-
erenskvarteren som man påpekar står tomma än idag samt att man 
kände sig kränkta av att skisserna som presenterades inte bara innebar 
att  stora rivningar skulle göras men även att man ville omvandla vissa 
av hyresrätterna till bostadsrätter. Järvas Framtids initiala krav var att 
det inte skulle ske några rivningar eller några ‘lyxrenoveringar’ vilket 
man nu konstaterar att man delvis uppnåt.

Vidare är man kritisk till de samrådsmöten som ägt rum i de olika 
fastigheterna där man menar på att bristande information lett till att 
de enskilda representanterna  förhandlat fram en hyreshöjning som de 
andra hyresgästerna som inte medverkade uppfattade som ett antin-
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en hyreshöjning med 75% men dock med 20% en siffra som man anser 
vara omotiverat hög. Denna siffra är alltså något som framkommit 
genom förhandlingar men som varje individuell hyresgäst skall kunna 
välja själv beroende på vilket renoveringsalternativ man väljer till sin 
egen bostad. 

Järvas Framtid
Denna information uppfattar Järvas Framtid som väldigt oklar.
Själva genomförandet av renoveringarna ställer man sig kraftigt kri-
tisk till då det kommer ta mellan 6 till 9 månader och att man fruktar 
att många av hyresgästerna inte kommer komma tillbaka till området. 
Samtidigt så menar man att de omfattande renoveringarna inte är 
motiverade nog och man jämför med andra hyresvärdar som inte kom-
mer renovera sitt bestånd (hus som är byggda samtidigt) på 10 år. Man 
menar att en viss renovering är motiverad men inte dessa omfattande 
som görs nu och att detta är något som Svenska Bostäder inte förklarat 
nog samt att det man efterfrågar är en mer varsam renoveringsprocess 
där folk kan bo kvar under tiden. 
��������!����������������U'���������������������������������#�����
endast får ta ställning till hur det skall renoveras och inte om. Agendan 
bakom detta vet man inte men man anar att det handlar om att byta 
ut befolkningen och på så sätt få en mer blandad stad där en annan 
socioekonomisk grupp kan komma in.

När det kommer till dialogformen med de öppna husen så är man kri-
tiskt till att trots alla inkommna förslag och åsikter som samlats i dessa 
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apoteket och att de styrande väljer att inte kommentera detta vidare. 
Detta förmedlar känslan av att dialogen endast är ett spel för gallerier-
na som huvudaktörerna gör för att kunna vända protesterna samtidigt 
som man inte alls satsar på området. 
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Megafonen
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Megafonens engagemang i Järvadialogen började med att man i sa-
marbete med hyresgästföreningen jobbade i de initiala dialogerna 
2009 men då inte i egenskap som förening utan på egna inativ med 
informationsspridning berättar Gerecci. Ganska snart så uppmärksam-
made man dock att frågorna i dialogen riktade sig till de äldre och att 
ungdomar och unga vuxna inte berördes direkt av dialogen och inte 
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kom man överrens om att Megafonen skulle göra en egen enkät som 
samlade in åsikterna ifrån åldersgruppen 17 - 25 i Husby.  
Enkätsvaren sammanställdes i brochyren ”Att vara ung i Husby” som 
presenterades för Svenska Bostäder och de berörda politikerna. Hitin-
tills har man inte sett några resultat av de åtgärder man tyckte skulle 
göras säger Gerecci men att det är förståligt då det inte passerat så 
lång tid sedan enkäten lades fram samt att frågeställningarna berör en 
rad olika instutitioner som skall bearbeta materialet med. Mottagandet 
betecknar han som att vissa sett värdet i den medans andra mer varit 
neutralt inställda. En viktig aspekt är dock att enkäten gjordes över-
huvudtaget då man på det sättet erkänner att detta var en faktor som 
saknades i de första dialogerna.

Själva dialogen kan man absolut kalla ambitiös och genuin menar 
Gerecci i och med de satsningar man gjort och att de centrala maktha-
varna synts på platsen vilket skänker känslan av att satsningen inte är 
halvhjärtad. Detta visade på att dialogen inledningsvis var starten på 

något bra. Att dialogen startades så tvärt har dock sin nackdelar enligt 
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att inte kunna ta reda på åldergruppen 17 – 25 åsikter var ett av dessa – 
men som dock åtgärdades då Megafonen påpekade detta. Detta  visar 
dock på att man inte tänkt igenom allt innan man startade vilket öpp-
nar upp för andra potentiella luckor i dialogen.

Dialogen i sig var levande i början men mindre folk har deltagit i up-
pföljningarna och man bör inte överskatta hur stor del av den totala 
befolkningen som faktiskt har ett intresse i Järvalyftet och speciellt inte 
i Stockholms stads dokument Järva 2030 som han beskriver som ab-
strakt och realtivt okänt även för honom som haft en större förankring 
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den snabba starten och den kovändning som man gjorde med dialog-
erna var kanske var för snabb och att det saknats en tydlig strategi i hur 
man skall gå tillväga med alla åsikter som kom in – uppföljningen har 
inte varit lika klar och att nästa steg inte varit så tydlig för de boende 
vilket riskerar att stjälpa all det förtroende som man etablerade i början. 
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Stockholms Stads politiska organ
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och att se sig som färdig är något man bör se upp för. Dialogens då-
liga start berodde i stor mån på att man inte lyssnade på folket som 
faktiskt trivs i sitt område man ville bara ha drägliga lägenheter att bo 
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enligt Larsson. Samtidigt tycker han att det är viktigt med grupper som 
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i mycket men det går inte att bortse ifrån det faktumet att fastigheterna 
är i stort behov av renovering och det är ett faktum som man inte kan 
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ningar emot det man gör men just nu så känner man att man har med 
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det början på ett väldigt bra samarbete. Detta gjorde att fastighet-
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även välja på vilken nivå och man kunde anpassa den egna bostaden.

Återkopplingen till de synpunkter som inkommit måste man jobba med 
att sätta upp datum då dessa åtgärder skall vara klara för att de bo-
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man tagit fram en strukturplan för Akalla där man tar upp en del av de 
åtgärder som skall göras och när de skall vara genomförda.
Ett problem som Larsson pekar på är att folk i samhället generellt sett 
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massa. Detta leder till att när landstinget lägger ned vårdcentralen så 
har man från Stockholms stads sida fört samtal med dom och försökt 
�!��#���������������!����������������������#�����������!�������������
privata aktörer men detta är något som boende i området kan ha svårt 
att uppfatta. Larsson påpekar samtidigt att detta inget unikt för Järva 
utan det läggs ned på många ställen i Stockholm och att det på intet 
sätt är att man missgynnar just Järva. Det är dock olyckligt att informa-
tionen till de boende varit dålig och det borde vara en mer förklarande 
modell varför man lägger ned istället för att bara gå ut och presentera 
något och säga att det är så det föreligger är en dålig kommunikation 
till de berörda menar Larsson. 
 En av de saker man tar med sig till Söderortsvisionen är bl.a. att man 
måste försöka extra mycket att få med sig åldersgruppen 18 - 25 bät-
tre genom bl.a. interaktiva chattar på hemsidorna och intergrering med 
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viljan till ett bättre samtalsklimat där man möter de boende och lyss-
nar. Detta skapar bra förutsättningar inte bara för de boende men även 
de som jobbar med projektet som upplever en positivare bild av sin 
arbetsplats. Även att möta folk på gatan genom dialogen eller återkop-
plingar är något som har varit ett viktigt moment i  processen menar 
Larsson och säger att gå till stadsdelsnämnden för att överklaga eller få 
information passar vissa – men inte alla  och detta är ett faktum som vi 
måste ta vara på.
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Slutsats
Järvalyftet och dialogen är fortfarande i ett slags begynnande skede 
vilket gör det hela svårt att bedöma och det vore alltför spekulativt att 
förutse dialogens fortlevnad i ett så tidigt skede utan istället kan man 
däremot se vilka förutsättningar den har med rådande premisser.

Om man ser till frågeställningarna som ställdes i början så kommer 
dessa gås igenom nedan

�� Finns det ett samband mellan planerings- och demokratimod-
ellerna och den pågående processen i  Järvalyftet?
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varande i början av Järvalyftet. Dessa kopplingar redovisas nedan.

Den kommunikativa planeringen i Järva

Den kommunikativa planeringen i Järva är det som haft huvudfokuset 
efter att man valde göra en omstart av projektet och ser man till Haber-
���[�������������'������������
��
��������������'���������'����
��������
��������������������������������+��������������#����������
��������
�'�!�����!�����!�����#������
��#����������������!����������������������
de boende har. För att skapa ett bättre samtal så har Habermas satt 
kriterier för det goda samtalet (Velásquez  2005. S.25) där ett av kraven 
är att de båda parterna skall kunna sympatisera med varandras åsikter 
och respektera denna. 

I fallet med Järvalyftet så är det mer tänkbart att man från Stockholms 
stad och Svensk Bostäders sida skulle kunna sympatisera med de bo-
ende som inte enbart blivit upplysta om en eventuell evakuering på ett 
�#�������������������
������'����!+������������
����������������������
att bryta upp den dåvarande socioekonomiska gruppen som bor i om-
rådet för att gynna området i helhet på längre sikt (Nilsson 2006 DN) 
detta i kombination med eftersatt underhåll gör att de sympatier som 
skulle kunna fås av de boende för Svenska bostäder ses som förhål-
landevis liten. 

Såväl Svenska Bostäder som Stockholms stad anser nu dock att detta 
�!��������������#��������������������������������������������������!������
säga att man är klar. Situationen handlar nu om att bibehålla det för-
������������������'������
��������#�����������U������'�����������+���
intervjuat med är eniga om. Vidare så kan den initiala delen av proces-
sen ses som obehörig när det gäller kriterierna för den kommunikativa 
planeringen i och med att man underrättade de boende om vad som 
skulle ske istället för att samtala. Det nya arbetssättet har satt stort 
fokus på just den kommunikativa planeringen i form av information och 
möten och expertkunskapen har skiftat från att ligga hos arkitekterna 
och planerarna till att benämna de boende som de ”riktiga” experterna. 
Om detta är en genuin tanke eller inte låter jag vara osagt men satsnin-
gen är hur man än ser på den ambitiös och det är upp till de berörda 
att avgöra.
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Den rationella planeringen i Järva

Den rationella planeringen i Järva gjordes gällande i den begynnande 
fasen av Järvalyftet där man valde att göra en enkätundersökning för 
att se hur de boende i området uppfattade vissa faktorer som främst 
var kopplade till säkerhet som sedan mynnade ut i dokumentet Järvas 
^�������=��������{��}���*{�N*�\����������������;�����������#��������
dåvarande arkitekten Sten Jonson att han ej direkt pratat med de bo-
ende i utformningen av de dåvarande planerna utan ansåg dokumentet 
som en slags programhandling som motiverade valen.
 Detta i samband med den politiska viljan att nybyggnationen skulle 

��������������������������������������
��������������=��������{��}��
s.22)  som senare kom att visa sig inte överrenstämma med de boendes 
syn på området. I kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
2007 gällande inriktningen för Järvalyftet (Utlåtande 2007:96 RV) så 
#��������������������
����#���������������������������#���������
����
tillsätta en en politisk styrgrupp samt en operativ tjänstemannagrupp 
={����`w�C���{������*�N��!������!
����������������<��
��'����*�
Oppositionen poängterar i sin reservationer att ingen av dessa in-
���#�����������������������#���+��
�����#�����={����`w�C���{������*�~���
�����~��w�N*����������#�������������������
�������
���!���������-
gardeltagande av någon av de förvaltningar som valt att yttra sig. 

Deliberativ demokrati i Järva

Under Järvalyftets gång så har man från Stockholms Stad och Svenska 
Bostäder testat på olika grepp att nå ut till folket och bl.a. initierat den 
s.k. Järvadialogen som innebar att man hade Öppna hus (kontor och 
utställningslokal fortfarande öppen i Husby 2011-05-11) för att kunna 
ta in de boendes åsikter. 
Till dessa möten kom sammanlagt 15 000 människor och 30 000 åsikter 
samlades in och Svenska Bostäder lottade varje kväll ut en månadshyra 
eller annat pris till en av deltagarna. Detta för att skapa ett intresse och 
öka chanserna till att folk kom enligt Svenska Bostäder (se intervju). 

De initiala planerna på att riva hus och göra plats för radhus har med 
tiden kasserats och Svenska Bostäder har även gått med på att stå för 
en större del av hyreskostnaden vid de kommande renoveringarna. 
Järvas Framtid pratar dock om att samtalet inte har behandlat om det 
skall renoveras utan bara hur – det vill säga att samtalet har inte varit 
en dialog på alla nivåer. 
Svenska Bostäder och Stockholms Stad menar dock på att renoverings-
frågan inte är en diskussionfråga i den mån att man är villig att dis-
kutera om den skall ske överhuvudtaget då det eftersatta underhållet 
och åldern på husen gör att renoveringar är ett måste. Man låter de bo-
ende i samrådsgrupper dock bestämma i vilken mån som renoveringar 
skall göras i deras egna lägenheter vilket kan ses som en slags kom-
promiss utan att för den skull understiga miniminivån.  Järvas Framtid 
pekar på att de samtal som pågått i och med de öppna husen har varit 
����������������!�����������������������������������������������#�����������
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������%�����������������������������-
rar små saker snabbt för att kunna visa folk att det verkligen händer 
säker när de påpekar dom medans Järvas Framtid tycker att man borde 
bedöma varje hus individuellt istället för att se om det är i behov av en 
renovering.

Liberal Demokrati i Järva

Hur yttrar sig den liberala demokratin i Järva? Som nämnt ovan så 
krävs det en stor inblick i hur arbetet utformas för att det skall kunna 
vinna någon slags legimitet. Om man applicerar denna tanke på Jär-
vaområdet så fanns det initialt många bristande punkter när det gäller 
just informationen. Brevet som skickades ut ifrån Svenska Bostäder var 
information som inte genomgått någon slags transparent väg där med-
borgarna kunde se hur det tillkommit. 
\���������#����������������������������!������=��������{��}���*��N��!��
de boende och informationen som sändes ut var enbart på svenska 
vilket kan ses som ett handikapp i ett område där stor del har utlän-
dsk bakgrund.  Just denna informationsbrist menar t.ex. Järvas Framtid 
på - har fortgått i viss mån men nedstängningen av vårdcentralen där 
medborgarna endast informerades knapphändigt strax innan julen då 
många inte hade tid att ta ett ställningstagande. Denna del av dialogen 
kommer behandlas enligt Joakim Larsson i de efterföljande återkop-
plingarna där man presenterar för de boende hur man tagit till vara på 
deras åsikter som inkommit under dialogen och att man sätter upp da-
tum för när dessa skall vara avklarade (se intervju Joakim Larsson längre 
ned). Stockholms Stad och Svenska Bostäder har erkänt problemet och 
jobbar med att informera sina bovärdar och personal så mycket som 
�!+������!����������������������������������U'����������������������
hur progressionen fortgår. Även blanketter skickas hem till de boende 
med datum om när och hur renoveringar skall ske i just deras fastighet-
er. Blanketterna ifråga kommer skickas ut enbart på svenska vilket kan 
ses som ett hinder men som Magnus Andersson påpekar så är detta en 
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adminstrativ fråga och kommer någon in på kontoret så försöker man 
lösa detta med hjälp av någon av sina bovärdar och ett språkproblem 
skulle uppstå.
En annan viktig del som kan knytas an till detta är de personer som 
��������#��'����������������������������
�����������#���������������
stadsborgarråd och områdesansvariga ofta syns ute på platserna för att 
��������������������������������������������������������������������
boende chansen att utkräva svar av makthavarna för att kunna förskan-
sa sig information från källan. 

Deltagardemokrati i Järva

Exemplen på deltagardemokrati är stark i Järva då många intresse-
�!���������������������������������!�����������������#��������*�,���
av de tydligaste exemplena på detta är bl.a. Megafonen som jobbar 
�!���������������������������������������������������U'��������<��
��
samt Järvas Framtid som tillkom som en reaktion på de rivningar och 
hyreshöjningar som Svenska Bostäder presenterade 2007.  
Båda dessa grupper har haft som mål  - och lyckats i viss mån – att 
påverka makthavarna. Megafonen genom att uppmärksamma Svenska 
Bostäder på att åldergruppen 17 – 25 inte togs upp i deras enkätunder-
�!������������<��
���^���������������������������������������������
möten av olika de slag lyckats uppnå att Svenska Bostäder och Stock-
holms Stad drog tillbaka de planer man hade på rivningar och de stora 
hyreshöjningar som man hade som mål att införa efter renoveringarna. 

I demokratiutredningen från SOU står att läsa att 

”...om inte medborgarna uppskattar politisk deltagande eller bryr sig 
��������������������������#���������������
���������!+�������������
�#
�������������������������������������*�="���{������*{wN�

tittar man på det faktiska valdeltagandet i Järva så är det lågt i jäm-
förelse med övriga Stockholm (val till kommfullmäktige låg i Husby 
{��w��#�~`��`����@������~`��w������C����'�~��w�����+���!����������
Stockholm Stad där det uppgick till 78%) (SCB). Detta visar på en slags 
kontradiktion då denna delen av demokrati är högsta grad levande i 
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området bara att den saknar en representation i exempelvis kommun-
fullmäktige. Det är problematiskt att avgöra varför det förhåller sig på 
detta sättet men detta behöver inte vara representativt för området i 
helhet utan kan vara en kärna som drivs av lokala eldsjälvar som getts 
���������'������������������������������������������������������*

Z������������������������������+��������U�����
������������������
av de demokratimodeller som undersökts för att på så sätt kunna täcka 
����������������
�����!����������������������������
�������*�"���������
som detta skett så uppfyller man inte de kriterier till fullo på någon av 
uppställda teorierna för att man skall kunna säga att det pågått en ren-
odlad art av någon av dessa.

�� Har medborgardeltagandet haft någon inverkan på Järvalyftets 
utveckling?

�����������
��������������+�����������������������������������
avgörande inverkan på Järvalyftets inverkan. 

Både initialt sett genom att man lyckades få stopp på de planer som 
fanns men även i den senare delen av processen genom de öppna 
huset-dialogerna. Då dessa fortfarande ligger relativt nära i tiden så är 
det naturligt att se att allt inte realiserats men Svenska Bostäders tanke 
om att jobba med punktinsatser för att snabbt svara emot inkommna 
åsikterna över saker som behövdes göra kan ses som att man jobbar 
me detta i viss utsträckning. Det främsta är dock nog hur de boende 
själv får välja till vilken nivå som deras lägenheter skall renoveras till 
där man ifrån Svenska Bostäder får igenom sina renoveringar samtidigt 
som det till viss del sker på de boendes villkor. Järvas Framtid fram-
förde kritiken emot detta att det visserligen sker på de boendes villkor i 
viss mån  men att det i grunden enbart är något som man får ta ställn-
ing till i form av hur det skall ske och inte det grundläggande om. 
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�� Vilka dialogverktyg har man använt sig av i processen?

\�%�
���������������%���U'�������������������=%�
������{���N���#�����
���
man att ett av de största problemen är själva uppslutningen där man 
lyfter fram just Järvalyftet och de öppna husen som ett exempel på en 
�'�����������������=%�
������{������*�{N*�<�������!������������������
återkommande ämne med de intervjuade när det gäller dialogverkty-
gen är de öppna husen – Magnus Andersson säger själv att man an-
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����������������!�����
������������������
������������������������-
folkning i området som ofta rör sig i centrum och om man då väl är där 
och visar upp sig själv så är det enklare att få kontakt med de boende. 
Även det faktumet att Svenska Bostäder lottar ut såväl hyror som en 
slags bete kan ha varit en starkt faktor. Det skall inte ses som bara att 
man kan vinna en hyra men även att folk börjar prata om mötena och 
det sprids från mun till mun. Det faktumet att de lämnades över 30 000 
#����������������������������������#�����U����������������������!���'-
ran utan väl på platsen faktiskt tog till sig informationen ifråga och tog 
chansen att påverka.
En annan återkommande faktor i det hela är att de styrande setts i om-
rådet och att detta har varit en stor faktor av två skäl – det första är att 
det ger en signal till de boende att de styrande är på plats för att det 
verkligen är en satsning på området men likväl är det signal som sän-
der liknande signaler till de som jobbar inom de adminstrativa enhet-
erna att deras insatser har en fått en ökad relevans. 

�� Har det uppkommit protester mot föreslagna ändringar bland 
de boende? Om ja - vad är skälen till dessa och hur har dessa 
bemötts?

"��������������!���#������
����#�����������������������U������
protster däribland Järvas Framtid men även inte att förglömma protest-
grupper såsom Huby unite som bildades innan lyftet som en reaktion 
på det dåliga underhållet i Svenska Bostäders fastigheter. 

Protesterna fanns alltså innan lyftet men de viktigaste har antagligen 
varit de som uppstod som en direkt reaktion på hur man skötte planer-
na. Järvas Framtid beskriver den nuvarande situationen som halv seger 
i och med att hyreshöjningarna inte blivit så kraftiga som det var tänkt 
ifrån början och att de rivningar som skulle ske nu ställts in. Skälet till 
att Järvas framtid kallar det hela en halv seger är att man fortfarande 
����������������#�������������������
���!��+������������������������������
renoveras då de boende själva anser de vara i god kondition. Joakim 
Larsson menar på att informationen till de boende i Järva varit väldigt 
god att personerna som driver dessa frågor är folk som hyser stor om-
sorg om sitt område och inte vill ändra på det i någon större utsträck-
ning alls. 
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upp lappar som gav en stark indikation på vilka områden som man gil-
lade respektive inte gillade. Detta var inte bara nödvändig information 
för Svenska Bostäder och Stockholms Stad men genom  att använda ett 
�������������������!�������#�������������
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���������#���������U�����
-
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Avslutande diskussion
"����	����������
��������������������
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med områdesförnyelse skall bli lyckad:
Genuint - dialogen måste kännas som att det är en dialog och inte 
enbart ett informationsintagande utan åtgärder. Något som lyfts fram i 
intervjuerna är en känd faktor som man jobbar med kontinuerligt med:

�� Återkoppling är viktiga för att upprätthålla en transparens i pro-
cessen gång och de boende kan ha ett bibehållet intresse av det 
fortsatta arbetet. Dessa hölls under 2010 och kommer hållas kon-
tinuerligt under processen gång menar man från Svenska Bostäder 
och Stockholms stads sida. Dock så menar vissa på att dessa åter-
kopplingar inte lyckats med att nå ut till lika många som man gjorde 
med de inledande dialogmötena och de öppna husen.

�� Långsiktighet och uthållighet men samtidigt kunna visa upp åt-
gärder inom en mindre tidsram för att kunna visa på konkreta 
resultat. Svenska Bostäder har jobbat med just detta medans Stock-
holm Stad har sin samlade vision om Järva i publikationen Järva 
2030 där man visar på de långsiktiga målen. Denna skrift innehåller 
även punkter som man satt upp och vilka som klarats av hitintills. 
Själva skriften är dock något som inte varit framträdande vid samtal 
����X����������<��
���^�������������>'��������!����������#�����

istället fokuserat på de aspekter som ligger närmare i tiden och på 
grund utav visionens abstraktion.

�� Skapa ett intresse bland de boende genom olika slags kanaler för 
att nå ut till olika grupper. Detta har gjort genom mötena och man 
har även anpassat kommunikationen till bilder såsom Husbykartan 
för att kunna nå ut till en större grupp. Även den ålderskategori som 
man har haft svårt att nå (17-25) har försökts täckas in genom att ta 
hjälp av Megafonen och deras skrift. Frågan är fortfarande hur väl 
man tagit åt sig av de åsikterna.

�� Tillgänglighet och närvaro är något man jobbat mycket med när be-
sultsfattarna själva varit ute på fältet och man öppnat upp de lokala 
områdeskontoren för att kunna på så sätt ta dialogen till de boende 
istället för tvärtom.

�� Mindre möten för att släppa fram individen. Detta har skett genom 
de mindre mötena i de enskilda fastigheterna men även att konto-
ren haft öppet dagtid så har det beretts tid åt frågor som kanske 
inte skulle kunna komma fram vid större gruppmöten.
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Ser man till dessa steg om grundläggande för en bra grund för sam-
�������������������������������
����������������������U'���������������
så ser man att Järvadialogen har gjort en vändning som uppfyller de 
kriterier som överenstämmer med detta. Det som ligger näst i tur nu i 
dialogen är att bibehålla det intresse som man lagt grunden för med 
#�����������������������������������#�����������������'�������-
hålla intresset ifrån de boende är något som endast framtiden kan 
�
�����#������������������
���
���������������!�+�����������*

Det viktigaste i Järvalyftet är det skifte som gjorts från den rationella 
planeringen till den kommunikativa planeringen och i vilken mån detta 
har skett. Även efter de initiala protesterna så kunde man i januari 2008 
läsa att man erkänt att misstag gjorts men att man fortfarande inte 
gjort en total omvändning - när man intervjuar dåvarande arkitekten 
Sten Jonson i branchtidningen Arkitekten 2008 så skriver man 

”Sten Jonson har inte mött hyresgästerna direkt utan har utgått ifrån 
�����������!����������<��
���^��������������������������������
programhandling”.
(Näslund 2008 s. 22)

Detta visar på att det tänk som man applicerade på vid miljonprogram-
men uppkomst fortfarande till viss del existerar gällande den rationella 
planeringen. Det krävdes ytterligare protester för att man skulle backa 
ännu mera och göra om diskussionen ifrån grunden.  I samma artikel 
så beskriver Sten Jonson hur ”...människor känner sig väldigt utsatta i 
loftgångar med dörrar som det lätt går att bryta sig in igenom” med-
ans Jan Hanspers och Järvas Framtid inte ser några större problem med 
loftgångarna eller ser de som akuta problemområden. Det som me-
nas på här att det ovanifrån perspektiv man använder sig av samt de 
generaliseringar man gör öppnar upp för stora missförstånd. Vidare så 
är som samtliga nyckelpersoner påpekar det allra viktigaste just nu är 
att man lyckas bibehålla intresset för man har en lång väg framför sig 
������<��
�����������������
����������"������������������
����U'������������
uttrycks i Vision Järva 2030.  Men bollen rullar i alla fall i rätt rikting nu 
som Svenska Bostäder uttrycker det.

����4����
�
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Egna tankar
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