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Abstract 
Bratt, Theodor (2009): Järvalyftet – Om brukarmedverkan vid renoveringar av 
bostadsområden [Järvalyftet – Participatory design in residential area renovations] 
Samhällsplanering III, Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen i samhällsplanering, 15 hp 
Handledare: Klas Ramberg 
Spåk: Svenska 
 
KORTFATTAD SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av Stockholms stads renoveringsprojekt Järvalyftet som 
fallstudie söka skapa förståelse för hur nyckelaktörer vid renoveringar av bostadsområden ser 
på och använder sig av brukarmedverkan. För att nå denna förståelse ämnar jag att besvara 
följande frågeställningar: Hur uppnås ett aktivt deltagande hos de boende? På vilka teorier 
eller erfarenheter grundar sig projektörernas syn på brukarmedverkan? Vilka effekter 
förväntar sig de ansvariga att ett deltagande från de boende ger? Mitt empiriska material 
utgörs av en fallstudie av renoveringsprojektet Järvalyftet inom Stockholms kommun. För att 
granska detta har intervjuer med aktörer med inflytande över processen gjorts och exempel 
från tidigare brukarinflytandeprojekt använts. För att analysera materialet använder jag mig av 
Jürgen Habermas teorier om kommunikativt handlande och Abdul Khakees 
utvärderingsmodell av kommunikativa processer. Resultatet blir en djupgående diskussion 
kring hur aktörernas syn på brukarinflytande, kommunikation med de boende och handlande 
påverkar utfallet av en renoveringsprocess. 
 
Nyckelord: brukarmedverkan, Järvalyftet, renovering, boinflytande, upprustning, Svenska 
Bostäder. 
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En plats att bo på eller leva i 
Att på något sätt kunna påverka sitt liv ser de flesta i dagens Sverige som en självklarhet. 
Arbetsmiljöer som är alltför statiska i sin utveckling och inte tål dynamik ses som 
föråldrade och låsta i system. Möjligheten att påverka används ofta som utvärderingsfråga 
vid anställdas upplevelse av arbetsplatser. Men varför har vi inte samma sätt att se på vår 
boendemiljö? Är det så att så länge all service fungerar som den ska är vi nöjda eller vill 
vi inte kunna vara med och påverka vår boendemiljö? Krävs det att man bosätter sig i en 
bostadsrättförening för att kunna påverka sitt boende? Det är frågor som väckt mitt 
intresse för detta ämne. När man sedan diskuterar hur och varför deltagande används i 
processer kan man ställa frågan om huruvida detta då är på grund av att man vill se den 
kollektiva utvecklingen hos en grupp eller om det är ett alibi för att egentligen skapa 
ekonomisk vinning? Svaret på den frågan beror på hur konspiratoriskt lagd man är men 
klart är i alla fall att det uppkommer funderingar gällande ämnet vilka till stor del handlar 
om intentioner, mål och tankar med användandet av brukarinflytande. 
 
Brukarmedverkan har under det sena 1900-talet vuxit fram som ett faktiskt fenomen, 
erkänd målsättning och process i samband med allmännyttiga hyresrätter. Inflytande och 
medverkan i sin boendesituation kan som ovan nämnts ses ur flera perspektiv. Dels är det 
en möjlighet för bostadsföretag att förbättra kvalitet och ekonomi genom en aktiv dialog 
med hyresgästerna. Dels kan det ses som att det för individer ligger ett egenvärde och en 
kvalitet i att deltaga i beslut, framförallt då i dessa som rör individers boendemiljö. 
Samtidigt kan det innebära en social utveckling där hyresgästernas sociala samvaro med 
sina närboende utvecklas och skapar gemenskap (Liedholm 1991, s.10f). Tanken på 
brukarmedverkan tar sin utgångspunkt i mänskliga värden och i föreställningen att 
bostaden inte enbart skall vara en plats att bo utan även en plats att leva. Som ett resultat 
av utveckling av det sociala livet i relation till bostaden kommer oftast inte bara 
mänskliga utan även ekonomiska vinster, som en följd av exempelvis effektivare 
förvaltning och minskad vandalisering. 
 
Det är i kopplingen mellan en yttre och en inre förändring mitt intresse för det studerade 
fältet ligger. Det vill säga kopplingen mellan fysisk- och social utveckling. Är en 
upprustning av miljön en garant för bättre sociala förhållanden och vad är egentligen 
målet med upprustningen? Med utgångspunkt i detta ska jag därför, med hjälp av 
renoveringsprojektet Järvalyftet utanför Stockholm, undersöka de ansvarigas syn på och 
intentioner med brukarinflytande. 
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Uppsatsens syfte & frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av Stockholms stads renoveringsprojekt Järvalyftet 
som fallstudie söka skapa förståelse för hur aktörer vid renoveringar av bostadsområden 
ser på och använder sig av brukarmedverkan. För att nå denna förståelse ämnar jag att 
besvara följande frågeställningar: 
 

Hur uppnås ett aktivt deltagande hos de boende? 
På vilka teorier eller erfarenheter grundar sig projektörernas syn på brukarmedverkan? 
Vilka effekter förväntar sig de ansvariga att ett deltagande från de boende ger? 
 

För att besvara de första två frågorna kommer jag att sätta mig in i de teorier och 
planeringsideal som ligger till grund för och har format tankarna om brukarmedverkan. 
Jag kommer även att använda mig av exempel som utgörs av tidigare projekt där 
brukarmedverkan varit en målsättning. För att besvara de två senare ämnar jag använda 
mig av den empiriska produkt som är resultatet av genomförd fallstudie.  
 
Jag har valt att studera brukarmedverkan utifrån de drivande aktörernas perspektiv och 
sökt att studera de mål och visioner som ligger bakom projektet. Genom att använda mig 
av deras perspektiv söker jag se hur dessa formar synen på brukarmedverkan och hur det 
påverkar processen. 

Avgränsningar 
Geografiskt är uppsatsen avgränsad till att behandla bostadsområdena runt järvafältet 
nordväst om Stockholm. Då Järvalyftet hittills mestadels behandlat bostäder i området 
Husby är arbetet fokuserat kring händelser i detta område, dock har inte någon egentlig 
avgränsning gjorts här. I uppsatsen behandlas även bostadsområden utanför detta 
geografiska område men dessa syftar till av vara exempel på tidigare arbetssätt och har 
inte varit mina huvudsakliga studieobjekt. 
 
Tidsmässigt är studien begränsad till att behandla perioden från att Järvalyftet först tillkom 
som förslag tills idag. Det är svårt att säga exakt datum för starten av Järvalyftet men klart 
är att det tillkom som förslag under den förra mandatperioden i stadshuset, det vill säga 
2002 till 2006 (Andersson 2009; Gustafsson 2008). Klart är i alla fall att den tredje 
september 2007 fattades beslut i kommunfullmäktige om Järvalyftets genomförande 
(Socialdemokraterna 2007). I studien har jag även valt att avgränsa mig till Stockholm 
stads och Svenska Bostäders del av Järvalyftet. Detta då dessa aktörer identifierats som de 
drivande i processen. Dessutom för att det är i Svenska Bostäders fastighetsbestånd som 
upprustningsplanerna inletts och det är även i deras bestånd det fått mest 
uppmärksamhet. 

Disposition 
Uppsatsen inleds med ett kapitel som introducerar till ämnet, förklarar syfte och 
frågeställningar, redogör för valda metoder, källor samt tidigare forskning. Därefter följer 
en avhandling av det för studien valda teoretiska ramverket. I samma kapitel presenteras 
även tidigare exempel där brukarmedverkan haft en betydande del i arbetet. I det 
efterföljande kapitlet introducerar jag Järvalyftet och redogör för mitt empiriska material. 
Därpå följer en analys av materialet mot teorier, utvärderingsmodell samt de exempel 
som behandlas. Uppsatsen avslutas med en diskussion om vilka resultat som nåtts samt 
hur vidare forskning kan bedrivas. 
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Metod 
Min studie är i grunden av deskriptiv karaktär. Den deskriptiva forskningen lämpar sig väl 
då man strävar efter beskrivning och förklaring snarare än förutsägelser baserade på 
kausala samband (Merriam 1994, s.22). Just beskrivning och förklaring är de viktigaste 
redskapen inom vetenskapsgrenen hermeneutik. Gustavsson (2003a, s.13) framhåller de 
friheter respektive begränsningar en hermeneutisk forskare ställs inför. Forskaren är 
exempelvis inte bunden att bevisa sina forskningsresultat genom representativa eller stora 
urval. Då fria spekulationer och utvecklande tolkningar är en viktig del av analysen av 
materialet kan helhetstolkningar göras även där det inte finns omfattande insamlad data. 
Det finns dock även svårigheter med det hermeneutiska arbetssättet, exempelvis kan inte 
forskarens tolkningar reproduceras av en annan forskare. Detta då det är i forskarens 
förståelse av en situation som kunskapen skapas. Situationerna som forskaren studerar är 
oftast så unika att det är svårt för andra forskare att studera samma situation. 
 
Forskning utgår generellt sett från en induktiv eller deduktiv förklaringsmodell. Induktion 
utgår från den insamlade empirin och påvisar någon form av regelbundenhet som 
observerats i samtliga fall. Induktion syftar således till att skapa en teori som kan förklara 
det observerade. Deduktion innebär att man utgår från en generell teoretisk regel och 
prövar utifrån denna sitt empiriska material och försöker på så sätt se om teorin stämmer 
för den studerade situationen (Lindberg 2000, s.88f). Då min studie utgår från en 
kvalitativ fallstudie och varken enbart är teoriprövande eller teorigenererande har jag 
svårt att sälla mig till varken den rena induktionen eller deduktionen. Istället använder jag 
mig av ett växelspel mellan de två grenarna. På detta sätt försöker jag täcka in både det 
empiriska materialets härledningar från teorierna samt möjligheterna att se samband i det 
empiriska materialet.  
 
Min uppsats grundar sig på den genomförda kvalitativa fallstudien. Men för att skapa 
mening i fallstudien är teorier viktiga (Lindberg 2000, s.92). Flyvbjerg framhåller dock i 
Five misunderstandings about case-study research (2006, s.223) vikten av att forskaren 
inte blir bunden av en avgränsad teoribildning och menar att det finns ett behov av 
tväranalys. Detta är även ett sätt att triangulera den information som fås. Genom att 
använda sig av flera källor befäster man den kunskap som nås. Det går även att 
triangulera kunskapen genom att visa på ett resultat som uppnåtts med minst två olika 
metoder (Baxter & Eyles 1997, s.514). 

Fallstudie 
Jag har i mina empiriska studier valt att utföra en fallstudie. Denna forskningsmetod är väl 
omskriven och lämpar sig, beroende på vilken författare man lutar sig på, väl för mitt 
forskningssyfte. Gummesson (2003, s.115) listar fyra syften som fallstudier kan användas 
för: 
 

1. Som underlag för forskning. Fallen ger empiriska data som sedan kan analyseras 
och tolkas. 

2. Som exempel, anekdoter och illustrationer för att lätta upp läsningen och göra 
abstrakta begrepp och teorier mer konkreta. 

3. Som redogörelser från praktiker hur något gjorts eller skall göras. 
4. Som pedagogiskt hjälpmedel. 
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I min studie använder jag mig av de två första punkterna. På grund av att det fall som min 
undersökning kretsar kring ej är slutfört lämpar det därför sig ej som ensam empirisk källa 
för en studie. På detta sätt söker jag göra som Gummesson uttrycker det ovan, fördjupa 
problematiken och göra teorier mer konkreta med hjälp av illustrerande exempel. En 
fallstudies styrkor och svagheter ligger mycket i forskarens egen sensibilitet och dennes 
förmåga att insamla och analysera information. Forskaren själv är det främsta 
arbetsinstrumentet och är till stor del utelämnad åt sin egen förmåga under stora delar av 
forskningsarbetet (Merriam 1994, s.47). Samtidigt ligger det en styrka i att forskaren 
genom fallstudieforskningen får genomgå en lärandeprocess och utveckla sin förmåga att 
analysera fall (Flyvbjerg 2006, s.223). Här kan kritik framföras mot att det är den första 
fallstudie jag utför som ensam forskare. 
 
De tidigare erfarenheter, kunskaper och värderingar forskaren har styr alltid forskningen. 
Dessa faktorer skapar en förförståelse som för forskaren är viktig att ha i medvetande 
(Gummesson 2003, s.119). Enligt Flyvbjerg (2006, s.234) råder gällande fallstudiebaserad 
forskning i hög grad en missuppfattning om att forskarens förförståelse skapar bias åt 
verifiering av forskningsresultat, alltså att forskaren genom sitt resultat bekräftar sin egen 
förförståelse. Bias mot verifiering av forskningsresultat existerar inom den mesta 
forskningen men påstås vara överrepresenterad inom fallstudiebaserad forskning. Åsikten 
baseras på att det inom denna forskning förekommer fler subjektiva och godtyckliga 
bedömningar än i annan forskning. Tvärtemot detta menar Flyvbjerg (2006, s.235) att 
forskare som använder sig av fallstudier ofta rapporterar att deras förutfattade meningar 
och föreställningar var felaktiga, vilket gör att forskaren landar i falsifieringar istället för 
verifieringar. 
 
Vid arbete med fallstudier är det samtidigt viktigt att erkänna de eventuella problem det 
kan skapa. Stake (1995, s.45) exemplifierar med att fallstudier ofta leder till nya frågor, 
resultaten ofta har liten praktisk användbarhet och att studierna är kostsamma. Den stora 
fördelen med fallstudien är dock att man genom den kan gå på djupet i verkliga 
situationer och direkt testa teoretiska synsätt i förhållande till fenomen (Flyvbjerg 2006, 
s.235). 

Intervjuer 
Vid kvalitativa fallstudier är intervjuer den huvudsakliga källan för skapa förståelse av den 
studerade företeelsen (Merriam 1994, s.100). Intervjuerna som genomförts har varit av 
kvalitativ typ och behandlat intervjuobjektets uppfattningar gällande Järvalyftet. Utifrån 
syfte har en intervjuguide utformats som legat till grund för huvuddragen i intervjuerna 
(Gustavsson 2003, s.242). Guiden hade en öppen karaktär med avsikten att få breda och 
inte alltför styrda svar. Tre av intervjuerna genomfördes enligt samma intervjuguide, den 
fjärde var av helt öppen karaktär. Vid intervjutillfällena har ingen form av inspelningar 
använts. Monica Dalen (2008, s.33) anger att använda sig av inspelningar som viktigt vid 
kvalitativa intervjuer då det är viktigt att få med respondentens egna ord. Detta kan 
absolut uppfattas som en svaghet i min undersökning, dock har detta valts bort med flit 
då jag haft en studentkollega med som kunnat ta omfattande anteckningar. Valet av plats 
har i mitt fall grundat sig på tidsmässiga möjligheter för intervjupersonerna, det har 
inneburit att intervjuer skett på intervjuobjektens kontor. Sådana platser valda av 
intervjuobjektet själv kan lämpa sig för att få personerna att känna sig mer avslappnade 
då det är bekanta miljöer för personerna (Flowerdew & Martin 2005, s.118). 
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Det personliga kunskapandet som intervjuer utgör kan delas upp i tre huvudtyper: 
intervju, samtal och dialog (Gustavsson 2003, s.238). Intervjun beskrivs som ett objektivt 
insamlande av data där kunskap som ej utsatts för individuell påverkan förmedlas. 
Uppgiften blir således att inte påverka intervjuobjektet i någon riktning för att undvika 
intervjuareffekter. Att uppnå full objektivitet gällande en intervju, vare sig det handlar om 
datainsamling eller behandling är i praktiken omöjligt. Flowerdew & Martin (2005, s.112) 
menar att eftersom vi är mänskliga varelser så påverkas vi i alla situationer av vårt humör 
och känslor vare sig vi vill det eller inte. Därför är det viktigt att hela tiden ha ett 
medvetande om detta i sitt arbete. Gustavsson beskriver samtalet, eller samtalsintervjun, 
som ett insamlande av subjektiv data i syfte att försöka förstå och få en bild av 
intervjuobjektets verklighet. Samtalet kan liknas med att fiska efter de faktiska tankarna. 
Mina intervjuer landar i ett mellanting mellan intervjuer och samtal då jag dels sökt 
objektiv information om vissa ämnen men till störst del letat efter de personliga åsikterna 
hos intervjuobjekten. Varför samtalsintervjuer valts istället för informantintervjuer beror 
på att subjektiv fakta har varit det intressanta, denna information fås genom samtal, och 
inte objektiv fakta vilken fås genom informantintervjuer (Gustavsson 2003, s.239). 
Samtalsintervjuer öppnar också för oväntade svar där intervjuaren kan följa upp 
intervjuobjektets svar genom följdfrågor (Esaiasson m.fl. 2002, s.283). Steinar Kvale 
framhåller att ”[d]en stora fördelen med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet” (1997, 
s.82). En öppen intervju förenklar för intervjuaren att ställa mer detaljerade frågor om så 
önskas. 
 
Intervjuobjekten har vid intervjutillfällets delgivits information om vad materialet skall 
användas till, upplysts om möjligheten att vara anonym samt erbjudits att granska 
materialet innan framläggandet. Samtliga har avböjt erbjudandet om granskning varför 
detta följaktligen ej heller skett. 

Reliabilitet & Validitet 
Reliabilitet är förenklat ett mått på möjligheten att reproducera resultatet från en studie 
om undersökningen görs om på samma sätt. Validitet är ett mått på huruvida studien 
undersöker det den ska göra. Vid kvalitativa undersökningar är en av de största farorna 
mot en hög validitet om det förekommer misstolkningar av betydelser eller innebörder 
som framkommer i samtalsintervjun (Baxter & Eyles 1997, s.509). Ett sätt att öka 
validiteten är således att försöka att triangulera kunskapen genom att bevisa ett uttalande 
med hjälp av en annan källa alternativt metod. I min studie har jag enligt detta sätt sökt 
stärka validiteten i mina intervjustudier genom att använda mig av exempel från liknande 
situationer. 
 
Anna Lindberg motiverar hur reliabiliteten påverkas i sin kvalitativa forskning med att 
först påpeka vikten i att ha en hög inre validitet då detta skapar förutsättningar för 
reliabilitet (Lindberg 2000, s.90). Den inre validiteten utgörs vid en kvalitativ studie av 
mitt slag de instrument som använts, med andra ord intervjuerna. Det är således viktigt att 
intervjuer har skett med nyckelpersoner, att informationen analyserats och tolkats 
grundligt för att nå god validitet i studien. Kritik mot validiteten i min studie kan vara att 
jag inte täckt in alla informella aktörer som påverkar processen. Det innebär att jag mest 
förmedlar den officiella bilden av projektet. Samtidigt utger jag mig inte för att ge en 
allmängiltig bild utan förklarar att det är aktörerna som styr processens åsikter som jag 
analyserar. 
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Kritik mot fallstudiemetodikens reliabilitet bör tas på största allvar och alltför detaljerade 
och svårtolkade beskrivningar kan leda till felaktigt dragna slutsatser (Lindberg 2000, 
s.90). Flyvbjerg (2006, s.229) poängterar dock fördelarna med att klargöra den mer 
djupliggande problematiken mot att bara beskriva fenomens symptom och hur ofta dessa 
förekommer. Robert E. Stake hävdar på liknande sätt att kvaliteten och nyttan av 
fallstudieforskning inte beror på dess reproducerbarhet utan på huruvida de slutsatser 
som skapas, av läsaren eller forskaren, har ett värde. Således är det önskvärt med en 
personlig värdering av arbetet (Stake 1995, s.135). 

Källor och källkrit ik 
Då min empiri huvudsakligen utgörs av intervjuer diskuteras här urvalsförfarande och 
kritik emot dessa. Vid intervjustudier är det första problemet att avgöra vem som ska 
intervjuas. Valet har gjorts efter hur mycket de kan bidra med till förståelsen av det 
studerade fallet. Tillvägagångssättet för att få tag i dessa personer har dels grundat sig på 
kontaktinformation via Internet men också delvis bestått i att genom att fråga en 
nyckelperson om vilka deltagande aktörer som kan tänkas ha lämplig information 
(Merriam 1994, s.91). Det har i mitt fall rört sig om att besöka informatören på 
Järvadialogen (Kulbay 2009) för att ta reda på vilka som kunnat vara intressanta att 
intervjua. Det är vid denna typ av urval viktigt att vara medveten om att det kan skapas 
bias till följd av urvalsmetoden (Baxter & Eyles 1997, s.513). I valet av intervjuobjekt har 
jag valt att begränsa studien till de som jag definierat som nyckelaktörerna inom 
projektet. Detta då det är dessa aktörers syn på brukarinflytande som varit mitt 
huvudsakliga ämne för studien. Enligt Baxter och Eyles (1997, s.513) kan det ligga en fara 
i att basera sitt urval på denna typ av personliga tyckande och yrkar på ett brett och 
representativt urval. Då målsättningen med intervjuerna har varit att de ska spegla 
idéerna bakom och det faktiska genomförandet av projektet Järvalyftet anser jag att jag 
med mitt urval lyckats nå de tongivande för detta ändamål. De aktörer som jag definierat 
som viktigast i sammanhanget och som följaktligen även intervjuats har varit: 
 

- Joakim Larsson (m), ytterstadsborgarråd och styrelseordförande i Svenska 
Bostäder. 

- Magnus Andersson, projektledare för Järvalyftet på Stockholms stad. 
- Sven Lorentzi, projektchef för Järvalyftet på Svenska Bostäder. 
- Hooman Anvari, företrädare för medborgarorganisationen Husby Unite. 

 

Jag har identifierat dessa personer som nyckelaktörer då de varit de individer som är 
ansvariga för Järvalyftet inom de organisationer som jag funnit vara de viktigaste. 
Problematiken med att studera ett fall som Järvalyftet som pågår över en så lång 
tidsperiod är att de personer som är inblandade i fallet ofta byts ut. Exempelvis satt det 
vid Järvalyftets introduktion en annan politisk majoritet i stadshuset. Göran Wendel, VD 
för Svenska Bostäder vid samma tillfälle har under projektperioden ersatts av Pelle 
Björklund (Svenska Bostäder 2008). Även Kristina Alvendal, idag stadsbyggnads- och 
fastighetsborgarråd, som vid tiden för projektets fastställande satt som bostads- och 
integrationsborgarråd kunde varit intressant att intervjua. Möjligheterna att få mer 
informella svar hade ökat vid intervjuande av personer som inte längre är verksamma i 
projektet. Att inte dessa personer har medtagits i uppsatsen grundar sig på att det främst 
varit den dagsaktuella synen på brukarmedverkan som varit i fokus för studien. Att vara 
transparent med och diskutera urvalsförfarandet är viktigt för att få en hög trovärdighet av 
det erhållna resultatet (Baxter & Eyles 1997, s.513). 
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Gällande tryckt material insamlat för fallstudien handlar det i stor utsträckning om 
officiella trycksaker från berörda aktörer. En stor källa till intressant information finns 
dock att finna i dagspressen där stora delar av debatten kring projektet förts. Tidningar 
som medium blir extra intressant då det går att analysera pressens påverkan på de åsikter 
och reaktioner som kommit på processen kring Järvalyftet. Enligt Bergquist (1999, s.202) 
har tidningsartiklar en stor betydelse i skapandet av föreställningar om staden. Det har 
också främst varit i forskningen om just 1960- och 70-talets miljonprogramsförorter som 
detta kommit fram. 

Tidigare forskning 
Av den forskning som finns om brukarinflytande i bostadsfrågor är den mesta av 
arkitekturteoretisk karaktär. Exempel på denna typ av litteratur som varit till stor hjälp 
under min arbetsgång kan nämnas Elisabeth Hornyánszky Dalholms Att forma sitt rum – 
Fullskalemodellering i participatoriska processer. Författaren har i sin studie använt sig av 
fallstudier så boken har även bidragit med viktiga insikter om denna forskningsmetod. Ett 
exempel på forskning om brukarinfytande inom ett annat fält är Anna Lindbergs 
avhandling När goda intentioner möter verkligheten – om brukarmedverkan vid 
utformning av nya arbetsmiljöer framlagd vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Luleå 
tekniska universitet. Denna forskning har, trots att den behandlar arbetsplatsers 
utformning, varit till stor nytta framförallt då hon använder sig av metod- och 
analysverktyg liknande de i min forskning. 
 
En generell översikt över de projekt där brukarinflytande haft en viktig roll är Catharina 
Ugglas Forskning om boendeinflytande - en litteraturöversikt. Denna dateras dock till 
1993 och sedan dess har det gjorts en hel del forskning på ämnet, dock har den bidragit 
med en del initiala tips och insikter. Marianne Liedholms avhandling Boinflytande och 
deltagande som fenomen och process från 1991 har även den några år på nacken men 
har varit givande som källa till hur brukarinflytandet utvecklats. Ett senare exempel på 
forskning kring brukarinflytande är Juan Velásquez avhandling från 2005 Förankring och 
dialog - kraftspelet mellan planering och demokrati. Denna är för min forskning ytterst 
intressant såtillvida att den behandlar ett liknande bostadsområde som mina studier, dock 
använder sig Velásquez sig av en annan metodologisk ansats vilket gör att våra 
forskningsresultat träffar olika mål. 
 
Utöver denna forskning finns en uppsjö med litteratur som berör miljonprogramshus och 
renoveringsprojekt i dessa. De mest givande är de som utvärderar genomförda projekt där 
brukarinflytande haft en betydande roll i processen . Exempel på detta är boken 
Miljonprogrammets förnyelse – inspiration till en helhetssyn framtagen av BQR - Rådet för 
byggkvalitet. Boken är framtagen som slutprodukten av ett forskningsprojekt och har 
bland annat gett inspiration till vilka faktorer som bör granskas i processen. Andra 
utvärderingar som är väl genomförda är Elisabeth Edsjös Rapport från Norsborg. 2 - en 
berättelse om boinflytande och Boverkets rapport från 2007 Så fick miljonprogrammet ett 
nytt ansikte - en rapport från Gårdstensbostäder om ombyggnaden av flerbostadshus i 
östra Gårdsten, Göteborg. 
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Forskningsrelevans 
Hur motiverar jag då min forsknings plats inom detta till synes väl utforskade fält? Först 
och främst har ingen publicerad forskning gjorts om Järvalyftet ännu. Detta på grund av 
att man kommit så pass kort i processen. En annan motiverande faktor är just det faktum 
att processen Järvalyftet ej pågått en längre tid. Att angripa ett fall under dess pågående 
utformning ger förvisso ingen heltäckande bild av alla dess steg men för med sig andra 
fördelar. Exempelvis finns kunskapen hos de intervjuade i färskt minne. Dessutom finns 
möjligheter för framtida studier att då studera hur de perspektiv som råder förändras 
under projektets gång. 
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Kommunikativ planering och brukarinf lytande 
För att inte leda läsaren på fel spår bör en viktig distinktion klargöras redan här, 
skillnaden mellan medborgardeltagande och brukarinflytande. Medborgardeltagande är 
den enskilda individens rätt till insyn och information i den politiska processen och 
individens rätt att via det politiska systemet påverka beslut och således också 
verksamheter. Brukaren är den individ som direkt berörs av en viss fråga. Således är i en 
process gällande bostadsrenoveringar de boende brukarna (L. Nyström 1994, s.182). 
Under följande rubriker kommer jag att redogöra för de teorier som behandlar dessa båda 
begrepp och hur synen på den kommunikativa planeringen förändrats över tid. Jag 
kommer även med hjälp av praktiska exempel visa på relevanta fall där inflytandet haft 
en betydande roll. Detta för att underlätta förståelsen för den efterföljande granskningen 
av fallet Järvalyftet. 

Mot en kommunikativ planering 
Patsy Healey beskriver den kommunikativa planeringens framväxt under 1900-talet som 
en utveckling från den tidigare uppfattningen att kunskapen hade en objektiv existens i 
den externa världen, det var bara en fråga om att hitta verktygen för att upptäcka den, till 
kunskapen som en produkt av en social, interaktiv process. Planering blir således sociala 
processer där deltagarna ständigt konstruerar tankesätt, värderingar och beteende (Healey 
1997, s.29). Denna utveckling var en del av den intellektuella våg som under 1970-talet 
växte fram, inte bara i planeringsteori utan inom vetenskapsteori i stort. 
 
Mycket av grunden i teorier kring kommunikativ planering kommer ifrån den tyske 
sociologen och filosofen Jürgen Habermas. Hans teorier om kommunikativt handlande 
grundar sig på den kritiska vetenskapsteorin och har inspirerat många normativa 
handlingsteorier, det vill säga teorier som berör hur människor agerar i olika situationer 
(Velásquez A. 2005, s.17f). Habermas utgår i sin teori från att det finns två konkurrerande 
världar, system- och livsvärlden. Systemvärlden är de ekonomiska och politiska sfärer 
som påverkar individens vardagsliv. Livsvärlden är dess motsats och innebär den 
individuella tillvaron och individens dagliga erfarenheter. Habermas försöker vända 
benägenheten för den abstrakta systemvärlden att dominera över människors livsvärld 
genom att omstrukturera den offentliga arenan till en plats mer känslig för vår livsvärld. 
Det är i möten med andras livsvärldar på den offentliga arenan som individens klarhet 
över verkligheten uppstår (Habermas m.fl. 1996, s.138f; Healey 1997, s.50; Velásquez A. 
2005, s.18f). Velásquez konkretiserar denna teori på en lokal nivå (2005, s.18) och räknar 
till systemvärlden myndigheter och verk, kommunala förvaltningar och projekt. Längst ut 
på den lokala nivån står de tjänstemän som agerar som företrädare för myndigheterna. 
 
Statsvetaren Abdul Khakee (2000, s.23) försöker sammanfatta omdaningen inom 
planeringsteorin mot ett kommunikativt tankesystem genom att ta hjälp av tre olika 
författares teoriansatser. Han hävdar att det inte finns någon ensam klar uppfattning om 
planeringsteorins utveckling men urskiljer åtta olika teoretiska positioner: 
 

1. Rationell allsidig planering 
2. Inkrementell planering 
3. Advokatplanering 
4. Implementationsinriktad planering 
5. Strategisk planering 
6. Generativ planering 
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7. Förhandlingsplanering 
8. Kommunikativ planering 

 

Av dessa kommer jag nästan enbart att beröra den kommunikativa planeringen då denna 
är väsentlig för min ansats. Planeringsteorin beskriver, tolkar och förklarar vad planerarna 
egentligen gör. I stor utsträckning är planering en kommunikativ process där information 
presenteras på olika sätt. Detta medför risker för förvrängningar vilka bör eftersträvas att 
bekämpas (Khakee 2000, s.35). Enligt den kommunikativa planeringsansatsen bör planen 
vara resultatet av en bred demokratisk diskurs som omfattar planerare, beslutsfattare, 
byggentreprenörer, folkrörelse och allmänheten. Planen avslöjar därmed både de 
överrensstämmande och meningsskiljande åsikter som förekommer under processen 
(Lindberg 2000, s.63f). 
 
Då kommunikativ planering betonar interaktion och stegvisa framsteg som sker i ett 
vidsträckt institutionellt sammanhang och där syftet är att de medverkande skall vara 
samstämmiga identifierar Khakee (2000, s.35f) fyra centrala frågor för att bäst utvärdera 
planering utifrån dessa aspekter. Frågorna syftar till att utreda hur man bäst: 
 

- organiserar en fungerande diskurs 
- involverar alla berörda aktörer 
- främjar en inlärningsprocess som är befriande och påskyndar framsteg. 
- ökar det politiska, sociala och intellektuella kapitalet 

 

Om frågorna kan sägas att en allomfattande diskurs måste bygga på kunskap och 
förståelse, värderingar och kompetens av alla samhällets deltagare. Den interaktiva 
planeringspraxisen måste bygga på ett arbetssätt som främjar dialog och överbryggar 
kulturella skillnader samt syftar till att få vittskilda individer att samarbeta (Khakee 2000, 
s.47). Frågorna grundar sig i stor utsträckning på Habermas (1996, s.130) tankar om 
förståelseprocess och handlingskoordinering inom ramarna för teorin om kommunikativt 
handlande. Khakee citerar även Healey gällande att det är planerarens moraliska uppgift 
att ställa frågan vilka som berörs av planeringen och att alla människor har rätt och 
möjlighet att föra fram sina åsikter i den samma. Ovan nämnda frågor är ämnade för 
utvärdering av planeringsprocesser men jag ämnar återkomma till dessa i min analys för 
att utvärdera aspekter av min valda fallstudie.  

Planeringsteorins förändring i Sverige 
Den rationella planeringen som hade sin storhetstid på 1960- och 70-talet grundade sig 
på en uppfattning om att planerarna hade de kunskaper som krävdes för att omsätta 
information insamlad i fält till goda resultat. De skulle väga olika intressen och behov 
utifrån ett objektivt perspektiv och därefter fatta de beslut som gynnade majoriteten (J. 
Nyström 2003, s.249).  
 
Medborgardeltagande och brukarinflytande började under 1970-talet dyka upp i Sverige 
inom den så kallade dialogplaneringen (J. Nyström 2003, s.92f). För att koppla detta 
begrepp till Khakees uppdelning kan dialogplanering likställas med Generativ planering. 
Dialogplaneringen är en form av social learning, ett begrepp utvecklat av John Friedmann 
(1987, s.81f) som innebär ett dialektiskt sätt att se på planeringen och bygger på en 
förtroendefull dialog mellan de berörda i en planeringsprocess (Khakee 2000, s.31). 
Planering måste således ske med aktiv medverkan av de direkt berörda. Denna typ av 
planering fick genomslag i lagstiftning på 80-talet, bland annat i Plan och bygglagen som 
då tillkom (SFS 1987). 1974 blev boendeinflytande ett officiellt mål inom den svenska 
bostadspolitiken. Enligt proposition 1974:150 föreslås bland annat ändringar i 
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hyreslagstiftningen. I propositionen framkommer bland annat: 

”Benägenheten hos fastighetsägare och bostadsföretag att tillmötesgå i och för sig naturliga och 
välmotiverade krav från de boendes sida sägs vara skiftande. Utredningen erinrar om att inom 
arbetslivet de anställda genom sina fackliga organisationer och genom lagstiftning kunnat 
åstadkomma ett visst mått av demokrati på arbetsplatserna och medbestämmande över 
arbetsvillkoren. På motsvarande sätt bör hyresgästerna enligt utredningens mening kunna 
skaffa sig liknande möjligheter beträffande boendet.” (Prop. 1974, s.305) 

”(…) är det från bostadssocial utgångspunkt nödvändigt att öka hyresgästernas rättsliga och 
praktiska möjligheter att själva bestämma över sin lägenhet och bostadens närmaste 
omgivning.” (Prop. 1974, s.352) 

Samtidigt som planeringssynen förändrades i slutet av 1970-talet och början på 1980-
talet var den bostadssociala debatten gällande miljonprogrammet stark. Dessa områden 
hade i många fall sociala problem med segregation, vandalisering och vantrivsel som en 
följd av detta. En viktig faktor för att komma till rätta med dessa problem var ett ökat 
boendeinflytande. Försök med så kallade grannskapsarbeten och aktions- och 
projektgrupper gjordes. 1979 tecknades ett ramavtal mellan Hyresgästernas riksförbund 
och Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) gällande boinflytande hos hyresgäster. 
Detta avtal gav främst rätt till information och samråd men även till visst 
medbestämmande i frågor rörande bostadsområdets skötsel. Införandet skedde inte utan 
konflikter och bland annat på grund av traditionella synsätt och organisationer fick avtalet 
en trög start (Ramberg 2000, s.263). Trots skilda synsätt och konflikter har kollektivt 
inflytande fått ett stort genomslag inom de flesta delar av planeringen. Inflytandet är 
bland annat ett viktigt kriterium för att uppnå jämställdhet i planeringen: 

Ett annat sätt att arbeta innebär att hela planeringsprocessen läggs upp så att olika individer 
och grupper får ett direkt inflytande i arbetets uppläggning och inriktning. Det centrala är att 
utveckla dialogen med medborgarna. Olika individers erfarenheter lyfts fram och synliggörs. 
(...) Planerarens expertkunskap handlar i detta fall om förmågan att driva processen på ett 
sådant sätt att olika människors intressen och erfarenheter fångas in som underlag för beslut. 
Ibland benämns detta en kommunikativ planeringsansats. (Länsstyrelsen i Stockholms län 
2007, s.2f) 

Under senare år har boendeinflytande formellt införts i nästan hela det allmännyttiga 
hyresbeståndet, även i stora delar av det privata. Bostadsforskningen har samtidigt inriktat 
sig på annat än demokrati- och inflytandefrågor (Uggla 1993, s.13f). 

Brukarinflytande i praktiken 
”Ska man lyckas vända en negativ utveckling i ett miljonprogramområde måste man utgå från 
de som bor i området”, säger Eva Hedman på Boverket (Jeppson 2008, s.29) 

Olika författare lyfter fram olika faktorer som viktiga för att uppnå tillfredsställande 
brukarinflytande. Jan Nyström identifierar tre övergripande faktorer för hur inflytande 
inom bostadsplanering skall öka:  

”att det finns en vision om hur framtidens boende ska vara utformat, vilka ideal som 
förespråkas och vilka principer för ansvarsfördelning som ska gälla. En annan att planerare lär 
sig att bättre värdera olika miljöer är betydelsefulla för människors välbefinnande, och en 
tredje förutsättning är att forum skapas för diskussion mellan parterna, där de boende ges reell 
möjlighet att påverka utvecklingen.” (J. Nyström 2003, s.248) 

Det är inte heller självklart att bara för att man anser att brukarmedverkan skall användas 
så sker så av automatik. Lindberg menar att det krävs rätt förutsättningar för att lyckas. Att 
få, vilja och kunna delta är de grundläggande förutsättningarna för en reell 
brukarmedverkan. Men hur brukaren upplever möjligheterna att få, vilja och kunna 
bestäms av faktorerna projektets karaktär, participationsform samt val av arbetssätt och 
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verktyg (Lindberg 2000, s.49ff). På liknande sätt har BQR - rådet för byggkvalitet i sitt 
projekt Miljonprogrammets förnyelse identifierat tre så kallade grundstenar för att lyckas 
vända utvecklingen från problemområden till trivsamma stadsdelar. Det första begreppet 
– mobilisering innebär att alla hyresgäster och intressenter engageras i arbetet genom 
intervjuer och projektgrupper där det är viktigt att d boende känner att de kan påverka. 
Den andra grundstenen är social utveckling. Här betonas att förnyelsearbetet måste ske 
på flera plan. Arbetstillfällena måste öka, skolresultaten bli bättre vilket på sikt leder till 
minskade sociala problem. Här nämns också kommunikationen som en viktig faktor för 
förändring, för att tvätta bort den dåliga stämpel som många av dessa områden fått i 
media. Den tredje grundstenen är fysisk förnyelse, här betonas vikten av att de boende 
har möjlighet att påverka men också att det sker en synlig fysisk förändring (Jeppson 
2008, s.29ff). 
 
Hornyánszky-Dalholm menar att participation i stor utsträckning innebär ett 
ifrågasättande av roller och maktrelationer och därför ofta lett till konflikter mellan 
projektörer, politiker och brukare (1998, s.29). En belysande och underhållande liknelse 
om idén om medborgerligt deltagande är liknelsen med uppfattningen om att det är 
nyttigt att äta spenat. Ingen ifrågasätter det sunda i spenatätande men ingen tycker om 
det! Medborgerligt deltagande är bra för demokratin men inte för effektiviteten (Khakee 
2000, s.46). Ett argument som lyfts för att beslut som rör många individer bör fattas i 
samverkan med individerna själva är att många utformningsbeslut fattas på subjektiva 
bedömningar. Genom kontakt med brukarna ges en större förståelse för deras livsvillkor 
och ett mer individuellt synsätt. Diskussioner kan även ge insikt om nya lösningar som 
inte annars skulle beaktas (Hornyánszky Dalholm 1998, s.39). Denna syn är starkt 
kopplad till Habermas tankat om interaktion mellan livs- och systemvärlden som tidigare 
behandlats. 
 
För att bäst belysa brukarinflytandets fördelar och svårigheter ämnar jag att använda mig 
av ett antal exempel som haft företrädesvis gott resultat. Metoder, omfattning, ambitioner 
och mycket annat skiljer dessa exempel åt men de syftar till att ge läsaren en ökad 
förståelse för hur brukarinflytande kan användas i praktiken. 

”Boinflytandet ett överordnat mål” - Norsborg 
Norsborg ligger i norra Botkyrka, sydväst om Stockholm, och exploaterades i början av 
1970-talet. Här utfördes mellan åren 1988 och 1995 ett omfattande renoveringsarbete. 
Förnyelsearbetet innebar ombyggnad av flerbostadshus med totalt cirka 2000 lägenheter 
(Edsjö 1997, s.7). 
 
Bostadsområdet Norsborg byggdes av det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder 
som en del i miljonprogrammet. Området är utmärkande på det sätt att det är extremt låg 
variation på bostadstyperna, här byggdes åttio stycken identiska elementhus och 
grupperades parvis. Torftig miljö, frånvaro av tunnelbana1 och butiker samt det perifera 
läget gjorde att området omgående hamnade i svårigheter. Det ledde till en stor andel 
tomma lägenheter, sociala problem och senare en hög andel invandrare. Detta ledde i 
förlängningen till att Botkyrka kommun genom sitt bostadsbolag Botkyrkabyggen 1985 
valde att köpa Norsborg för att få bättre kontroll över situationen (Hedtjärn 1993, s.24f). 
 
 

                                                
1 Tunnelbanestation Norsborg invigdes 1975 (Veolia 2007) 
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Från början möttes planerna på en upprustning av området av stor skepsis bland de 
boende. Hyresgästerna befarade höjda hyror och att många skulle tvingas att flytta. 
Botkyrkabyggen deklarerade dock att förnyelsen skulle ske på de boendes villkor och 
som en del i detta finansierade företaget bland annat en hyresgästombudsman under hela 
projektet (Ramberg 2000, s.273). I inledningen av projektet genomfördes ett stort antal 
samråd för att utröna vad som behövde göras i området. Det kom bland annat fram att 
skötsel och förvaltning behövde förbättras och att känslan av rädsla och främlingsskap 
behövde åtgärdas. En arkitekttävling utlystes även där de tre vinnande bidragen sedan 
tillsammans med Botkyrkabyggen och kommunen arbetade fram ett förslag som inte 
innebar några stora ingrepp i de befintliga husen (Hedtjärn 1993, s.25; Edsjö 1997, s.17).  
 
Utgångsläget för boinflytandet i projektet var mycket svårt då en lång tids eftersatt 
underhåll och bristande tilltro till Botkyrkabyggen hade skapat en uppgivenhet bland 
många i befolkningen (Hedtjärn 1993, s.25). En av de projektanställda ombudsmännen 
uttryckte sig så här om situationen: 

”Misstron var total. När vi på bostadsmötena talade om att hyresgästerna skulle ha det 
avgörande inflytandet över en eventuell ombyggnad, skrattade ofta hyresgästerna. En del 
frågade om vi själva trodde på vad vi sa. (…) Det kommer att bli som vanligt, Botkyrkabyggen 
kommer att köra över oss, vi kommer inte att få något inflytande, men vi kommer säkert att få 
betala. De negativa förväntningarna som fanns på ombyggnaden gjorde att det var minst sagt 
svårt att bilda kontaktkommittéer” (Edsjö 1997, s.30) 

1988 startade i alla fall projektet med samråd om ett pilotprojekt som inleddes året därpå. 
Efter en lång tid med stora svårigheter utvecklade Botkyrkabyggen tillsammans med 
hyresgästerna en fungerande modell för samråd och beslutsfattande (Hedtjärn 1993, 
s.25). Modellen innefattade ett inledande informationsmöte som sedan följdes upp en rad 
samråds- och beslutandemöten för de olika gårdarna. Hyresgästerna fick även rösta om 
ombyggnad skulle genomföras, vilken standardnivå var önskvärd och hur slutresultatet 
skulle se ut (Ramberg 2000, s.274). 
 
Samrådsmodellen som genomfördes i Norsborg var på sin tid unik. Den kan kategoriseras 
som en blandning av representativ och direkt demokrati. Modellen utvecklades under 
projektets gång. För varje gård, som omfattar 96 lägenheter, genomfördes i genomsnitt 20 
möten och tog i genomsnitt tre kvarts år. Av intervjuutvärderingar flera år efter arbetet 
framgår att hyresgästerna fortfarande är nöjda och att deras insatser varit meningsfulla 
och de upplever att deras beslut har följts (Ramberg 2000, s.274; Edsjö 1997, s.63). 
Bakom det ambitiösa förhållningssättet till boinflytandet i projektet låg enligt Hedtjärn 
(1993, s.25) att det fanns en uppfattning om att en bestående lösning på problemen 
förutsatte befolkningens aktiva medverkan. Boinflytandet blev här ett överordnat mål för 
vilket andra intressen fick stå tillbaka. Ett synligt resultat av arbetet är att gårdarna 
utvecklats på olika sätt (Hedtjärn 1993, s.26). 
 
Vid utvärdering av projektet framkom åsikter från de boende som deltog: ”Vi fick det som 
vi ville ha det”, ”Man kan se på husen var hyresgästerna har tagit del i samrådet…” och 
”(…) samrådet har haft betydelse för kontakterna med andra hyresgäster. Och de finns 
kvar efter samrådet.” (Edsjö 1997, s.50f). Även hus- och landskapsarkitekter har fått säga 
sitt i efterhand och på frågan vem som bör ansvara för vad i projekten framkom att: 
”Hyresgästerna kan ha inflytande över allting (…) Och även beslutsrätt, det är ju de som 
ska betala.” och ”Ibland är det knepigt när man tycker att hyresgästerna har fel. (…) 
Samrådet innebär en svår pedagogisk uppgift.” (Edsjö 1997, s.55ff). 
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Ansvar och framtidstro - Gårdsten 
”Boendemedverkan är inte att bjuda in till ett möte och sedan tycka att man gjort sitt även om 
bara en handfull dyker upp. Den handlar om ett tilltal, hur man möter människor.” (Näslund 
2008a) 

Det säger Stina Fransson dåvarande vd för Gårdstensbostäder, och den som ligger bakom 
ett annat uppmärksammat projekt där brukarmedverkan använts framgångsrikt, Gårdsten i 
Göteborg. Gårdsten byggdes mellan åren 1968 och 1972 och innefattade 3500 bostäder. 
Området byggdes under en tid då prognoser talade om stor befolkningsökning de 
närmaste åren. 1970 då det stod klart att så inte skulle bli fallet och att kommunen skulle 
få ett bostadsöverskott var stora delar av området färdigbyggt. Detta resulterade i att 
området användes till stor del som resurs inom socialtjänsten. Det gav en resurssvag 
befolkning och med tiden så försämrades serviceverksamheter och ända sen byggstart har 
det funnits ett överskott av bostäder och underskott av arbetsplatser (Pfeiffer 2008, s.16). 
 
Arbetet med förnyelsen av området startade 1997 då Gårdstensbostäder förvärvade 
området. Visionen för området inkluderar att stadsdelen skall vara en med aktiva 
invånare. Ett område där de boende tar ansvar för sin livsmiljö. Även att skapa framtidstro 
hos områdets barn och ungdomar ingår i denna vision (Boverket 2007, s.11). Liksom i 
Norsborgsprojektet anordnades möten innan förändringar skulle genomföras. Dessutom 
gjordes även hembesök hos alla, då deras lägenheter skulle renoveras vilket gav 
möjligheter till både information och diskussion (Pfeiffer 2008, s.20). För att få reda på 
vad de boende värdesatte och ville bevara anordnades gåturer. Dessa genomfördes även 
för att ta reda på vad som skapade vantrivsel och således skulle undvikas (Boverket 2007, 
s.18). 
 
De boende lyckades mobiliseras genom att frivilliga fick bilda arbetsgrupper. 
Projektörerna tog hänsyn till de förslag som arbetsgrupperna arbetade fram. En stor del av 
de anställda som jobbade med projektet rekryterades bland de boende i området och fick 
därigenom anställning (Pfeiffer 2008, s.20). Även inför justeringar av smådetaljer 
anordnades möten med de boende. Exempelvis provades olika belysningstyper ut med 
invånarna på kvällstid för att se vad som var omtyckt och inte (Boverket 2007, s.25). Det 
är mycket tack vare detta stegvisa arbete som Gårdsten blivit en sådan framgång 
(Boverket 2007, s.29). Stina Fransson har en intressant syn på brukarinflytande i 
processen: 

”Boendemedverkan är inget självändamål. Hyresgästernas engagemang krävs för att få till 
stånd en reell och hållbar utveckling. Dessutom blir det en bättre teknisk upprustning till 
sänkta kostnader. Det är inte så att arkitekterna har svaren - de måste bli bättre på att ta tillvara 
den kunskap de boende har. Marknadsinformation kallas det inom andra sektorer, jag vet inte 
varför den är så svår att jobba med just i byggbranschen.” (Näslund 2008a) 

Upprustningen av Gårdsten har fått stor uppmärksamhet och bland många utmärkelser 
märks SABO:s miljöpris 2004 för arbetet med ungdomar och Stora Samhällsbyggarpriset 
2006 (Boverket 2007, s.13). 

Internationell föregångare - Byker 
Ett internationellt fall som var ett tidigt exempel på hur brukarinflytande kan användas på 
ett bra sätt var området Byker i Newcastle upon Tyne i Storbritannien. Till skillnad från de 
tidigare exemplena jag visat på rörde det sig här om att riva de gamla husen för att sedan 
uppföra nya. Det som motiverar dess plats i min uppsats är att det var ett projekt som kan 
sägas var före sin tid i form av brukarinflytande. Projektet genomfördes under samma 
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period då de 80 elementhusen i Norsborg uppfördes.  
När planerna för en ombyggnation av området Byker 1967 blev aktuell framfördes 
önskan om bevara områdets sociala karaktär. Det ansågs vara en väldigt svår uppgift att 
riva de gamla husen och samtidigt bibehålla områdets anda. Till denna upprustning 
anlitades den i Sverige baserade engelska arkitekten Ralph Erskine. Erskine presenterade 
en tanke om att den fysiska miljön kunde omvandlas utan att förlora dess sociala struktur. 
Detta var en för tiden ovanlig idé då fokus vid ombyggnationer i bostadsmiljö vanligtvis 
fokuserade på de materiella aspekterna och sällan på husens identitetsskapande roll 
(Pendlebury m.fl. 2006, s.4).  
 
Byker var ett av väldigt få projekt under denna period som utformades i dialog med 
brukarna (Hall 1996, s.281). Ombyggnationen genomfördes i etapper så att så få 
människor som möjligt skulle behöva evakueras från området. Under arbetets gång hade 
arkitekterna ett öppet kontor på platsen där åsikter från de boende mottogs och 
återkoppling från de inflyttade erhölls. Exempel på anpassningar som genomfördes efter 
medborgarnas önskemål var planlösningsanpassningar och dörrar som öppnades utåt, 
med andra ord mestadels arkitektoniska detaljer (Pendlebury m.fl. 2006, s.5). Även om 
projektet fick mycket beröm bland dess invånare (Hall 1996, s.281) finns det risk för en 
överdriven optimism då endast cirka hälften av de ursprungliga invånarna flyttade in i de 
nya husen. Efter en tid så återkom också en del problem med skadegörelse i vissa delar 
av Byker (Pendlebury m.fl. 2006, s.5). 
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”Det är i mycket en stadsbyggnadsvision” 
Uttalandet är av Sven Lorentzi (2009), men kan sägas vara den genomgående synen hos 
alla de jag talat med i min studie. Att förändra Järva handlar inte enbart om att upprusta 
några undermåligt förvaltade miljonprogramshus, det ligger mycket mer bakom. Nedan 
försöker jag ge en så bra bild som möjligt av de drivande krafternas tankar med projektet 
och hur de ser på brukarnas plats i processen. 

Järvafältet och dess bostadsområden 
Järvafältet användes under 1940- och 50-talet som övningsfält för olika regementen inom 
Stockholms garnison. Det 5000 hektar stora området hade anskaffats av Riksdagen för 
detta syfte. Men 1962 öppnade regeringen för att de innan slutet av 60-talet skulle avyttra 
4/5 av järvafältet till de berörda kommunerna Solna, Sundbyberg, Stockholm, Sollentuna 
och Järfälla (Gullberg m.fl. 1998, s.86). Detta var under de så kallade 
miljonprogramsåren i Sverige, då en miljon bostäder skulle byggas under tio år mellan 
åren1965 och 1974 (Caldenby 1998, s.144). I februari 1966 utlystes en idétävling för 
dispositionen av fältet. Efter idétävlingen fick stadsbyggnadskontoret i uppgift att, med 
hjälp av dessa idéer och inköpta förslag, utforma en dispositionsplan för hela fältet. Den 
stod klar 1968 och 1969 (Gullberg m.fl. 1998, s.87). Planen kom vid en tid då 
programmet redan hade börjat kritiserats starkt för bland annat social isolering och 
Caldenby (1998, s.148) menar att ideologiskt havererade miljonprogrammet redan 1968 
men fortsatte därefter av bara farten. Den kritik som kom efter det politiskt laddade året 
1968 handlade till stor del om att byggandet i grunden var odemokratiskt och 
människofrånvänt. Bygget var produktionsanpassat där hyresgästerna endast sågs som 
passiva objekt (Ramberg 2000, s.169f). Sista stadsdelen att stå färdig var Kista, år 1974.  
 
Idag bor cirka 60 000 invånare i stadsdelarna kring järvafältet. Det utgör cirka 8 % av 
Stockholms stads invånare. Stadsdelarna norr om järvafältet – Kista, Husby och Akalla – 
bildar tillsammans med Rinkeby på den södra sidan om fältet Rinkeby-Kista 
stadsdelsförvaltning. Stadsdelarna Tensta och Hjulsta i söder ingår i Spånga-Tensta 
stadsdelsförvaltning (Stockholms Stad 2008b). Andelen boende med utländsk bakgrund är 
större här än i staden som helhet, 76,4 % i Rinkeby-Kista och 54,4 % i Spånga-Tensta 
jämfört med 28,8 % i hela Stockholms kommun (USK 2008). 
 
Fastighetsbeståndet i stadsdelarna består till stor del av flerbostadshus. Av lägenheterna i 
dessa flerbostadshus består 37,5 % i Rinkeby-Kista och 46,9 % i Spånga-Tensta av 
allmännyttiga lägenheter. Samma siffra för Stockholms kommun är 26 % (USK 2008). 
Tongivande fastighetsägare i området är de kommunala bolagen Svenska Bostäder, 
Familjebostäder, SKB och Stockholmshem. Av dessa är Svenska Bostäder den största 
fastighetsägaren med cirka 6 800 lägenheter (Svenska Bostäder 2009c). Bland de privata 
aktörer med ett större bestånd i området märks Wallenstam, Einar Mattsson och MICASA 
(Fastighetsägare i Järva 2009). Andelen bostadsrätter är jämbördig med resten av 
Stockholmsområdet, varav många är bostadsrättsföreningar inom HSB. 
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Järvalyftet och Vision Järva 2030 
Järvaområdet ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och 
vistas i. Det ska vara en attraktiv del av Stockholm, med gott rykte och bra anseende. (Svenska 
Bostäder 2009b) 

Så låter Svenska Bostäders vision med Järvaområdet. Järvalyftet tillkom som ett resultat av 
att bostadsbolagen kring Järva fick i uppdrag att komma med förslag om upprustningar i 
det allmännyttiga bostadsbeståndet. Göran Wendel som 2005 tillträdde som vd för 
Svenska Bostäder låg bakom företagets utredning med namnet Järvas framtid (Näslund 
2008b). Utredningen visade att över hälften av de intervjuade tyckte att Järvaområdet 
behövde upprustas. Politikerna tyckte förslaget var intressant och hösten 2007 fattades 
beslut om att upprustningar skulle ske (Andersson 2009).  
 
Utredningen som visat att en majoritet ville att upprustningar skulle ske gjorde att 
Svenska Bostäder ansåg att de hade de boende med sig. Det var då de startade 
upprustningen med ett referenskvarter i Husby som svårigheterna började vilka gjorde att 
projektet fick en så stor medial uppmärksamhet. Brev gick ut till hyresgäster i huset på 
Trondheimsgatan 26-32 med information om att huset skulle rivas för att bli ett 
referenskvarter och att de boende skulle evakueras. Responsen lät inte vänta på sig. De 
boende började organisera sig och ordnade protestmöten (Andersen 2007; By 2007; 
Berglund 2007). Processen med Järvalyftet tog därmed tvärstopp. Till stor del berodde 
detta på missar i kommunikationen (Andersson 2009). De boende fick otillräcklig och 
oklar information, enbart skriven på svenska, trots att många inte förstår språket. Alla 
möjliga rykten spreds, bland annat att hyrorna skulle chockhöjas och att hyresgästerna 
skulle evakueras till Västerås vilket förmodligen var en sammanblandning med västerort, 
som järvaområdet ligger i. De bovärdar som ingår i Svenska Bostäders övergripande 
rutiner, som talar enskilt med de boende och samlar in önskemål, användes konstigt nog 
inte (Näslund 2008b). En av de boende uttryckte det som: 

”Och något boinflytande har det inte varit tal om. Allt tal om sådant är bara nys. Mitt hus ska 
enligt planerna rivas i februari. Men ingen förklarar var jag ska ta vägen.” (Berglund 2007)  

Efter den katastrofala starten på projektet fick en omstart göras. Svenska Bostäder insåg att 
det var fel att föreslå vad som skulle göras utan att tillfråga de boende, nu har företaget 
backat om idéerna om att riva några hus. Idag pågår renovering av ett antal fastigheter i 
Husby och i Akalla förs just nu diskussioner med de boende om förändringar som komma 
skall i området. Svenska Bostäder är inte den enda fastighetsägaren inblandad i 
upprustningen av Järva, det är dock den som kommit längst och fått störst 
uppmärksamhet på grund av ovanstående. Upprustningen av Järva är en del i den 
framtidsvision Stockholms stad tagit fram för området, Vision Järva 2030. Målsättningen 
från Stockholms stad är: 

”att genom medverkan från boende och samverkan med andra parter skapa en positiv social 
och ekonomisk utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta – och stanna kvar. 
Järvafältet ska också vara en motor för tillväxt i hela Stockholm.” (Stockholms Stad 2008a) 

Det är just denna medverkan från de boende som jag undersöker i min studie av 
Järvalyftet. Det är viktigt att påpeka att på grund av att Järvalyftet inte på något sätt är ett 
avslutat projekt blir mina möjligheter att utvärdera projektets användande av 
brukarmedverkan som helhet svårt. Det blir extra svårt då arbetet inte klassas som ett 
projekt utan snarare som en utökning av den reguljära verksamheten (Andersson 2009). 
Det är dock inte heller min avsikt att utvärdera Järvalyftet som helhet. Min avsikt är 
istället att få en djupare inblick i de idéer som finns bakom brukarmedverkanprocessen. 
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Aktörerna 
Som tidigare diskuterats under rubriken metod har jag i min studie valt att utforma arbetet 
kring ett antal kvalitativa intervjuer. Dessa har genomförts med nyckelpersoner i arbetet 
med Järvalyftet och syftar till att klargöra dess intentioner och förväntade resultat. Nedan 
kommer jag att tematiskt redogöra för de svar som framkommit vid intervjuerna utan att 
kommentera dessa nämnvärt. Intervjuerna genomfördes efter ett semistrukturerat schema 
vilket medfört att samma frågor inte ställts till respondenterna. Därför finner jag det mer 
givande att samla de svar som har samma tematiska anknytning under en punkt. För att få 
en mer flytande text presenteras materialet som en löpande text och ej som enskilda svar. 
Utöver intervjuerna har material för fallstudien även bestått av officiella trycksaker, främst 
från Stockholms stad men även Svenska Bostäder, och artiklar i dagspressen. Besök har 
även gjorts på Svenska Bostäders lokala informationskontor Järvadialogen. Det är till stor 
del den typen av källor som ligger till grund för de frågor som ställts vid intervjuerna och 
bör därför även diskuteras under samma avsnitt. De personer som intervjuats och 
följaktligen kommer att hänvisas till nedan är: 
 

- Joakim Larsson (m), ytterstadsborgarråd och styrelseordförande i Svenska 
Bostäder.  

- Sven Lorentzi, projektchef för Järvalyftet på Svenska Bostäder. 
- Magnus Andersson, projektledare för Järvalyftet på Stockholms stad. 
- Hooman Anvari, företrädare för medborgarorganisationen Husby Unite. 

Varför behövs Järva lyftas? 
Frågan om varför en speciell satsning på Järva behöver göras har gett mycket 
engagerande svar. Diskussionen har syftat till att lyfta fram intervjuobjektens visioner och 
tankar som ligger bakom satsningen, vare sig det handlat om konkreta ting som isolering 
av hus eller mer osynliga värden som bättre självkänsla hos de boende. 
 
Joakim Larsson hävdar att problematiken med området Järva består av tre delar. Det första 
är bildsättningen och folks förväntningar på miljön. Detta gör att folk inte känner stolthet 
över sitt område samt att det bara blir problembilden som förmedlas. Området är även i 
stort felbedömt av beslutsfattare vilket mycket beror på dålig kunskap. Det andra 
problemet är utanförskapet, det finns en hög arbetslöshet som är ett jätteproblem. Trots 
detta visar statistiken på lägre problem med våldsbrott än inne i staden. Det tredje 
problemet är de fysiska hindren i bostadsområdena. Larsson (2009b) vill ändra på detta 
genom att ”spränga in mer stad i miljön”, genom att skapa arbetsplatser samt genom att 
skapa säkerhet. 
 
Sven Lorentzi nämner fyra huvudanledningar varför Järvalyftet behövs. Först och främst 
det tekniska – det behövs helt enkelt stambytas, renoveras och energiförbrukningen 
behöver förbättras. Sedan att stadsdelarna ligger som öar, det finns inga bra gångstråk 
stadsdelarna emellan. En mer sammanhängande stadsbild skulle höja tillgängligheten och 
attraktiviteten i områdena. Det tredje är att befolkningen skiljer sig från andra områden, 
det är en hög arbetslöshet, ett utanförskap med låga medelinkomster och dåliga 
skolresultat. Sist nämner han att områdena ger ett slitet intryck. Historiskt har det varit 
misskött kopplat med dåligt fungerande centrum som skapat denna nedgångna miljö. 
Varför underhållet är eftersatt vet Sven inte varför. 
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Första uppdraget för Magnus Andersson var att efter de omfattande protesterna hösten 
2007 ta fram visionsdokumentet (Vision Järva 2030: egen anm.) och förankra det i 
stadens organisation. Andersson kommenterar också diskussionen gällande namnet 
Järvalyftet, han erkänner att det begreppet innebär lite av ett ovanifrånperspektiv. Han 
menar att Stockholms stad nu försöker flytta fokus till namnet Vision Järva vilket är ett 
mer passande begrepp. Detta syftar till att visa på att det är en bred 
stadsutvecklingssatsning och att livet mellan husen är minst lika viktigt att satsa på som 
husen själva. 
 
Hooman Anvari hävdar att problematiken kring Järva ligger i att området kommit bort 
ifrån dess ursprungliga tanke om arbete, bostad, centrum. Det är problem med hög 
arbetslöshet och samtidigt flyttar service ut från området. Detta leder till en social oro. 
Politikerna har nu fått upp ögonen för problematiken. Fram till 90-talet var Husby 
välmående men därefter har det, på grund av nedskärningar och utflyttningar, gått sämre. 

Hur ska målen bli verklighet? 
För att genomföra både små och stora projekt krävs tydliga riktlinjer. Mitt mål med att 
fråga om detta var att få insikter i hur de ser på projektets genomförande och om det på 
så vis kunde komma fram tankar om brukarmedverkan innan diskussionen om det ämnet 
påbörjats. 
 
Enligt Joakim Larsson skall Järvalyftet genomföras med avsatta centrala medel. Detta 
samtidigt som de inblandade bostadsbolagen avsätter stora summor. Pengarna ska ses 
som stimulansmedel för att skapa ytterligare investeringar och tillsammans med 
fastighetsägare försöker kommunen lyfta områdets värde. Larsson vill att fastighetsägare 
ska inse att de tjänar på att skapa en bra miljö som helhet. Att bättre belysning och 
skyltar, medborgarvärdar och andra initiativ ger minskad skadegörelse, ökar trivsel och 
får andra positiva effekter. Han hoppas på en pragmatism hos fastighetsägarna så att inte 
allt blir likadant så att det syns lite skillnader i utformning mellan husen. Detta ger också 
skillnader i hyror och Larsson vill ha en blandning av dyra och billiga lägenheter, 
hyresrätter och bostadsrätter. 
 
Sven Lorentzi berättar att Järva för tillfället är huvuduppgiften inom Svenska Bostäder. 
Projektledare samordnar grupper av människor under sig som arkitekter, konsulter och 
andra. Dialogprocessen går igenom hela företagets organisation och allt skall kunna 
förmedlas till de boende. Lorentzi tror att förändringen kräver ett tålmodigt arbete. Han 
drar en parallell till gamla stan som var eftersatt på 50-talet samt stora delar av övriga 
innerstan var omodernt. Talet gick då om rivningar men istället så upprustades det till det 
som idag är det mest attraktiva i Stockholm. Sven har positiva förhoppningar om att inom 
en 25-årsperiod så sker detta även på Järva. Med tiden blir Järva mer centralt då 
Stockholm växer och blir tätare. 
 
Magnus Andersson betonar att Järvalyftet är av mindre projektkaraktär än tidigare 
liknande upprustningsprojekt. Tidigare har projekt ”gått i mål” och då har resurser och 
pengar tagit slut. Förhoppningarna nu är att kommunen ska få igång den reguljära 
verksamheten. För att uppnå detta bör det satsas på både hårda och mjuka värden. Detta 
för att få tillväxt och arbete för hela området. Dessutom finns ett stort ansvar för att skolan 
blir bra. På den tekniska sidan måste bostäderna fixas energimässigt och estetiskt. 
Ambitionen är på sikt att Järva neutraliseras, att det inte ska sticka ut. Om visionens mål 
nås kommer detta att ske. Positiva processer kommer då igång av sig själv. Vid valet nästa 
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höst skall det kännas att någonting är på gång.  
 
Då denna fråga inte är relevant för Hooman Anvari beskriver han Husby Unites funktion. 
Idag arbetar organisationen mest med opinionsbildning kring lokala frågor och fungerar 
som en tankesmedja. Det är svårt att få ett långsiktigt engagemang hos människor. Det är 
fritt vilka som är med i organisationen men idag är bara Anvari aktiv. Han anser dock att 
eftersom organisationen byggt upp ett förtroendekapital vore det är synd om inte detta 
används. Fokus för gruppen har varit socioekonomiska frågor, ej frågor om etnicitet. 
Anvari anser att planerna på en Järvastadsdel inte är i fas med den verklighet som råder i 
områdena, vilka verkliga behov som finns med mera. 

Hur har brukarmedverkan skett i praktiken? 
För att få fram intervjuobjektens syn på hur brukarmedverkan använts eller inte använts 
inom Järvalyftet har denna fråga ställts. Begreppet har inte vidare definierats för att inte 
styra intervjuobjektens svar. 
 
Joakim Larsson berättar att hittills i processen har samtal skett i fokusgrupper. Samtal har 
även hållits med föreningar och verksamheter i områdena. Enskilda förslag från de 
boende samlas och behandlas i de fall då de kan vara intressanta. Larsson vill att både 
positiva och negativa synpunkter lyfts fram. Dessutom har han pratat med hyresgäster om 
önskemål gällande bostäder. 
 
Sven Lorentzi förklarar hur Svenska Bostäders arbete med brukarmedverkan skett och 
kommer att ske. Vecka 20 sker en veckoaktivitet där de boende i Akalla deltar i möten, 
gåturer och seminarier kring utvecklingen av deras område. Detta sker inom Svenska 
Bostäders bostadsbestånd. Ambitionen är att detta ska bli en start till ett bredare 
engagemang och det syftar till att få synpunkter kring området. Veckan avslutas med 
workshops och idéverkstad.  
 
Magnus Andersson förklarar att arbetet hittills varit extra svårt med tanke på 
språkskillnader. Med informationen har syftet varit att tillhandahålla ett schysst material. 
För att nå ut till de boende har arbetet skett genom flera kanaler, de är: trycksaker, 
hemsida, skärmutställningar, lokalkontoret Järvadialogen, möten (stora & små), man har 
lyssnat på föreningar och företagare samt ordnat fokusgrupper för att få med alla grupper. 
Andersson (2009) tycker att Stockholms stad gjort ett hyfsat jobb och att det är det ”mest 
ambitiösa som staden gjort”. 200 medborgarsvar har inkommit till visionen 2030 vilket 
han betraktar som en succé. 
 
Hooman Anvari menar att förslagen som politikerna visar har ingen substans, de tilltalar 
inte Anvari och inte heller invånarna. Gällande de första protester som kom menar Anvari 
att nu har de ansvariga märkt att de gick för långt, att de hade ett ovanifrånperspektiv och 
därför fått starta om. Anvari anser att Järvadialogen är bra som idé, men ifrågasätter 
huruvida det har engagerat invånarna.  

Brukarmedverkan i fortsättningen 
Här sker en utveckling av föregående fråga där de intervjuade ombeds utveckla synen på 
brukarmedverkan och hur det bör eller ska ske i fortsättningen.  
 
Joakim Larsson betonar att planprocessen gällande ombyggnationer fortfarande ligger 
framåt i tiden vilket gör att alla dom möjligheterna till påverkan (samråd, överklagan 
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m.m.: egen anm.) fortfarande finns. Charettemetoden (rundabordsdiskussion: egen anm.) 
ska användas parallellt med planprocessen. Larsson vill att förslag till utformning skall 
komma från de boende och inte ovanifrån, dock med assistans av arkitekter. Det kommer 
även att finnas referenshus att titta på. 
 
Sven Lorentzi hoppas att lokala grupper skall komma att etableras i gårdarna och att de 
människor som är engagerade lyfts fram. Det skall finnas en kontinuerlig kontakt med 
kvarteret, först senare kan större utvecklingsfrågor behandlas. Lorentzi tycker även att det 
är viktigt att se till så att de boende är med på lösningar. Inte att de kommer in sent i 
processen. Lorentzi påpekar att det finns en form för hur samråd används vid 
renoveringsprojekt men vill ha brukarpåverkan innan planprocessen och menar att dialog 
är en lärprocess för båda parter. Svenska Bostäders uppdrag är att komma med kunskap 
och att kunna anpassa sig, inte att komma med färdiga lösningar. Han framhåller också 
att det inte heller bör läggas förslag som visar på en förändring av hela Husby då en del 
av dessa förändringar kan ligga 8 till 10 år i framtiden. Behoven idag kan för en del 
personer vara helt andra än de som finns imorgon. Därför gäller det att kunna ha 
dynamik i förändringsarbetet. 
 
Magnus Andersson kommenterar att det finns ju lagar (Plan och bygglagen: egen anm.) 
som reglerar medborgardeltagandet i processen men han vill ha en högre ambition. 
Andersson anser att ytterst ska förslagen komma ifrån invånarna. Andersson menar att 
medborgardeltagandet är en långt spridd insikt i organisationen. 
 
Hooman Anvari menar att politikerna utåt säger att de frågar invånarna, men tror de har 
en agenda. Att de frågar invånarna är ett spel för gallerierna. Anvari tycker att politikerna 
ska utgå från invånarnas behov. Inte bara visa upp sig för väljarna. En stöttesten för 
Anvari är att han anser att staden borde satsa på de sociala problemen, de mjuka frågorna 
först. Utan dessa kan inte områdena förbättras. Anvari tycker att det är svårt att mobilisera 
människorna. Mestadels är det medelklassen som är engagerade. Det beror mycket på att 
här finns det en misstro till etablissemanget bland befolkningen här. 

Användande av tidigare erfarenheter och återkoppling 
Hur arbetets erfarenheter tillvaratas och hur kontinuerlig återkoppling från de boende 
hanteras är en viktig del för att lyckas med brukarmedverkan, under denna rubrik 
behandlas intervjuobjektens syn på detta. Även varför arbetet utformas just som det görs 
och huruvida denna organisation grundar sig på teorier eller erfarenheter diskuteras här. 
 
Enligt Joakim Larsson försöker staden ha samma mål för alla verksamheter, så att alla 
strävar mot samma mål. Samtidigt försöks tillfälliga projekt (så kallade tomtebloss) 
undvikas för att få en mer samordnad utveckling. Gällande hur tidigare erfarenheter 
använts säger han att staden har ”plockat ihop en del från tidigare erfarenheter” (Larsson 
2009b) dock ej varifrån eller hur. 
 
Sven Lorentzi svarar på frågan om hur arbetet med återkoppling sker att alla får lära sig 
efterhand som arbetet pågår. Synpunkter kommer hela tiden, många av invånarna 
kommer och säger att det blir jättefint. Synpunkter tas till vara genom hela processen. Allt 
arbete med medborgarna dokumenteras vilket sedan tas med i beslutsunderlaget. 
Slutsatser från projektet dras från olika perspektiv, både från Svenska Bostäders, de 
boendes och andra intressenters perspektiv. Sen anser Lorentzi att det är omöjligt att 
glädja alla och att alla kommer inte att gilla allt. 
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Magnus Andersson menar att en massa möten kommer på Järva, och att detta är ett 
långsiktigt arbete. Han förklarar att motsvarande förändringar som de i Järva sker nu söder 
om staden, där tas erfarenheterna från Järva tillvara. Andersson har länge arbetat med 
planfrågor och anser att den processen känns självklar i hans arbete. 
 
Anvari har ingen insyn i hur återkoppling sker men om Järvalyftet i relation till tidigare 
projekt anser han att idén om att frörst ändra det yttre är sämre än tidigare försök vid 
Järva. Samtidigt hävdar han att när det nu inte drivs som projekt utan som del i den 
vanliga förvaltningen kan ingen ställas till svars. När det på detta sätt avpolitiseras, då har 
ingen ansvar. Anvari anser också att problemet är att politikerna och tjänstemännen 
skyller på varandra när problem uppstår. 

Att vända något som blev fel från början 
De inledande protester som uppstod mot projektet har påverkat arbetet tydligt. Här söker 
jag förstå hur denna påverkan tagit sig uttryck och vad som görs för att undvika denna typ 
av reaktioner i framtiden. 
 
Joakim Larsson förklarar att mycket av det som gick snett berodde på att Svenska Bostäder 
sjabblade och skickade brev om rivning till ett hus. Detta skapade protestgrupper och en 
massa rykten om hyreshöjningar. Det hela var en klumpig process som fick enorm 
politisk och medial uppmärksamhet. Nu har det lösts genom att sitta ner med hyresgäster 
och gått igenom planer. Det fick det att lugna sig. Larsson hävdar att misstagen beror på 
att det gick för fort. Alli i organisationen insåg snabbt att det var tvunget att få med 
invånarna på de förändringar som skulle genomföras. 
 
Sven Lorentzi menar att i och med den dåliga starten har nu skett en omstart. Missarna 
berodde då på dålig kommunikation och dålig hänsyn till de boendes önskemål. Det 
referenskvarter som skickats brev till angående renoveringar fick mycket stor 
uppmärksamhet. Svenska Bostäder insåg att det var en dålig start och att det var fel att 
föreslå vad som skulle göras direkt och har nu backat om att några hus ska rivas. Lorentzi 
tycker att det finns ett tydligt bagage i processen då det började så dåligt. För att motverka 
sådana effekter gäller det att vara tydlig och ha svar på deras frågor. De intressegrupper 
som bildades har påverkat hela processen och Lorentzi anser att det är viktigt att förmedla 
detta så att grupperna vet att de har haft en stor påverkan. Rivningarna är ett exempel där 
påverkan varit stor. 
 
Magnus Andersson säger att tidigare likställdes Svenska Bostäders renoveringar med 
stadens vision. Detta var klantigt tyckte många inom organisationen. Reaktionerna i 
efterhand har visat att idén (Järvalyftet: egen anm.) inte var impopulär utan att de flesta 
bara var sura på Svenska Bostäder för deras omilda hantering av frågan. 
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Analys 
Insamlingen av kvalitativa data är även för novisen inom forskning en inte alltför 
betungande uppgift. Dock är det i analysen av det kvalitativa materialet svårigheterna 
ligger och det är i processen att tolka meningarna i materialet som avgör resultatets 
kvalitet (Merriam 2009, s.175). I analysen av mina empiriska resultat och i behandlingen 
av det teoretiska materialet syftar jag till att röra mig fram och tillbaka mellan de konkreta 
insamlade data och de mer abstrakta teoretiska begreppen för att skapa en djupare insikt.  
 
I analysen av mitt material ämnar jag förverkliga mitt syfte med uppsatsen. Det är, som 
jag tidigare definierat: att med hjälp av projektet Järvalyftet som fallstudie söka skapa 
förståelse för hur aktörer vid renoveringar av flerbostadshus ser på och använder sig av 
brukarmedverkan. För att lättare uppfylla syftet väljer jag att dela upp min analys i två 
huvudsegment där jag i det första ämnar jämföra visionerna och åtgärderna mot det 
teoretiska ramverk som jag tidigare målat upp. Det andra segmentet jämför Järvalyftet mot 
de exempel på tidigare projekt som redogjorts för. 

Kommunikation 
I teoriavsnittet beskriver jag hur Habermas genom att försöka omstrukturera den offentliga 
arenan till en plats mer känslig för vår livsvärld ämnar vända benägenheten för den 
abstrakta systemvärlden att dominera över människors livsvärld. Det innebär i praktiken 
att de som utgör systemvärlden i min fallstudie, politiker och tjänstemän, måste bli mer 
uppmärksamma och lyhörda för de boendes önskningar samt att kommunikationen sker 
med ett gemensamt språk. Att inte kommunicera på en gemensam plattform beror ofta på 
att det finns en form av ovanifrånperspektiv. Enligt Magnus Andersson (2009) är detta 
perspektiv redan inbyggt i projektet i och med begreppet lyft (i Järvalyftet). Jag anser att 
det ligger en viktig semantisk betydelse i detta påstående, eftersom för att något ska 
behöva lyftas måste det befinna sig på en låg/lägre nivå från början. Detta bekräftas av 
Hooman Anvari (2009) som menar att de ansvariga nu märkt att de hade ett 
ovanifrånperspektiv och därför tänkt om. Vändningen kan ses i dels hur Stockholms stad 
nu jobbar för att föra in ett nytt namn med en mer positiv och framåtblickande laddning, 
Vision Järva 2030. Även Svenska Bostäders lokalkontor Järvadialogen, som öppnade 
hösten 2008, har ett namn som visar att företaget har tänkt om.  
 
Khakee (2000, s.35) definierar planering som en kommunikativ process där information 
presenteras på olika sätt. Detta medför risker för förvrängningar som bör eftersträvas att 
bekämpas. Den ursprungliga strategin från Svenska Bostäder kan i ljuset av denna tanke 
ses som direkt underkänd då processen inleddes med information via brev om vad som 
skulle ske. Enligt Kerstin Eriksson, boende i Husby, förklarades i brevet dessutom att: ”all 
information om detta enbart skulle ges på svenska” (Berglund 2007), detta trots att en stor 
del av de boende ej behärskar språket så bra. Magnus Andersson håller med om att detta 
innebar en stor miss i kommunikationen (2009). Sven Lorentzi (2009) erkänner också att 
det var fel att föreslå vad som skulle göras direkt utan konsultation med de boende, 
fastighetsägarens uppgift är enligt honom inte att komma med färdiga lösningar.  
 
Habermas (1996, s.138f) menar att det är i möten med andras livsvärldar på den 
offentliga arenan som individens klarhet över verkligheten uppstår. De individer inom 
systemvärlden som enligt Velásquez (2005, s.18f) står närmast Habermas livsvärld är de 
som fungerar som företrädare för myndigheter eller företag. I det här fallet var detta 
Svenska Bostäders bovärdar som fanns i området, men dessa användes inte för syftet. 
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Kristina Alvendal, som vid tidpunkten var bostads- och integrationsborgarråd och 
styrelseordförande i Svenska Bostäder, uttryckte i mars 2008 att de haft ett felaktigt sätt att 
jobba men att de nu ”lärt sig av protesterna och därför ska satsa mycket på dialog med 
invånarna.” (Luthander 2008). I dag när Järvalyftet kommit till Akalla märks den 
diametrala skillnaden i språkbruk och inställning till de boendes synpunkter. Joakim 
Larsson sa efter att han deltagit i en gå-tur och ett seminarium:  

"Den här formen av dialog är melodin! Gå-turen gav många kloka idéer från de boende. Det 
har framkommit alla typer av synpunkter - en blandning av stort och smått. Tillsammans kan 
allt detta innebära ett lyft för området. Dessutom är det fantastiskt roligt med den stora 
uppslutningen från Akallaborna." (Svenska Bostäder 2009a) 

Trots att det kan tyckas populistiskt att göra den typen av utspel upplever jag att det finns 
en genuin förhoppning om att detta skall skapa bättre förutsättningar i området och att det 
inte bara är ett medel som används för att undvika protester. Sen innebär det ju ett 
utmärkt tillfälle för en politiker som Joakim Larsson att visa sitt partis engagemang i denna 
typ av frågor. Även i de filmer som Svenska Bostäder på sin hemsida använder sig av för 
att informera om de boendes möjligheter att delta kan det nya språkbruket iakttas. Pelle 
Björklund, VD i företaget säger där att: 

”ett sådant stort arbete kräver att vi vet vad de riktiga experterna tycker, det vill säga alla dom 
som bor på järvafältet. Ni som nu gör det har ett unikt tillfälle att göra er röst hörd inför det 
arbete som vi ska sätta igång med i Akalla. (…) så att vi verkligen får reda på vilka brister men 
också vilka fina saker som finns att bevara. Så kom hit och gör er stämma hörd.” (2009) 

Varför förekom det då inte någon dialog med hyresgästerna gällande de ursprungliga 
renoveringsplanerna? En tanke som framkommer är att dessa renoveringsplaner, i 
medierna vanligt refererade till som lyxrenoveringar (Andersen 2007; Anvari 2008; 
Berglund 2007), riktade sig mot nya, inflyttande hyresgäster och att därför ingen hänsyn 
behövde tas till de nuvarande boendes åsikter. Det kanske kan låta drastiskt att dra den 
slutsatsen men det ligger nog någonting i det. Det faktum att aktörerna ville ha inflyttning 
av nya invånare är inget vare sig Stockholms stad eller Svenska Bostäder sticker under 
stol med. Sven Lorentzi på Svenska Bostäder vill visserligen att Järva skall vara bra att bo i 
för de som i dagsläget bor där men vill att nya befolkningsgrupper ska flytta in för att 
områdena ska bli mer blandade. På samma sätt menar Joakim Larsson att med mer 
blandade hyresnivåer och upplåtelseformer få en mer attraktiv och således mer blandad 
stadsdel än idag. I maj 2008 uttalade sig Larsson om situationen som: ”Vi har inget 
intresse av att boende försvinner från Järva, tvärtom vill vi att folk från hela stan flyttar 
dit.” (Kallersand 2008). Jag kan då ställa mig undrande till vart de som bor där idag då 
ska ta vägen. Jag menar att detta är ett dilemma inom all stadsutveckling och är en del i 
den gentrifiering som ofta är det uttalade eller outtalade målet med den här typen av 
projekt. Det som menas med en mer blandad befolkning innebär ju implicit att några 
måste flytta på sig då nybyggnationer av bostadshus inte har någon stor del i planerna. 

Aktion 
För att vidare analysera handlingarna i Järvalyftets process använder jag mig av Khakees 
(2000, s.35f) fyra frågor för utvärdering av kommunikativa processer. Syftet är att genom 
dessa frågor lättare kunna värdera aktörernas åsikter, mål och handlingar. Frågorna syftar 
till att utreda hur man bäst: 
 

- organiserar en fungerande diskurs 
- involverar alla berörda aktörer 
- främjar en inlärningsprocess som är befriande och påskyndar framsteg 
- ökar det politiska, sociala och intellektuella kapitalet 
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Svaren på frågorna blir olika beroende på när i processen med Järvalyftet det väljs att titta 
på, detta då en kursändring skett. Då jag ändå inte har några aspirationer på att måla en 
heltäckande bild av processen väljer jag att fokusera på dagsläget då den troliga 
utvecklingen är att det är efter dagens mönster Järvalyftet kommer att fortsätta utvecklas. 
Detta innebär inte att jag utesluter tidigare händelser då dessa i många fall bidragit till att 
forma den förändrade synen. 
 
Khakee (2000, s.47) menar att en fungerande diskurs måste bygga på kunskap och 
förståelse, värderingar och kompetens av alla samhällets deltagare. För att kunna nå ett 
fullständigt svar på huruvida detta uppnås i Järva krävs grundliga 
medborgarundersökningar, vilka jag i denna studie ej utfört. Dock är det möjligt att 
granska ambitionerna för att åstadkomma denna demokratiska diskurs. Utifrån mitt 
empiriska material ser ambitionerna för brukarinflytandet vid Järvalyftet högst positiva ut. 
Sven Lorentzi säger: ”Vi kommer inte lyckas med de stora dragen om vi inte kommer 
överens med befolkningen” (2009). Joakim Larsson vill att förslag till utformning skall 
komma från de boende och Magnus Andersson menar också att ytterst ska förslagen 
komma ifrån invånarna.  

”Därför är det viktigt att du som bor här och verkar här, på olika sätt ser till att bidra till den 
process som vi nu kör igång här. Kom ner till lokalen på Sibeliusgången och ge dina 
synpunkter för dom behövs, och då vet vi vad vi ska besluta om och hur vi ska förändra det 
här området och ta vara på det som också är väldigt bra redan nu.” (Larsson 2009a) 

Citatet uppmuntrar till att många aktörer skall involveras men det finns nästan lite av en 
uppfordrande ton i talet. Det är positivt med att söka många deltagare men det finns en 
risk med att skapa ett stort engagemang om inte de stora planer som målas upp fullföljs. 
För om de boende ska tycka att det är meningsfullt att lägga sin tid och energi på att 
engagera sig måste de känna att de faktiskt kan påverka annars finns en stor risk att 
invånarna tröttnar. En annan bieffekt om inte resultat av de deltagandes engagemang syns 
är att folk tycker att de löften som gavs har svikits och det kan därför få en motsatt effekt. 
Exempelvis säger Joakim Larsson att ”enskilda personers förslag kan finnas med som 
idéer, men det är långsökt att tro att en persons idé helt förverkligas.” (2009b) Det tyder 
på ett synsätt där man anser att det är viktigt med förslag men i slutändan är det ändå de 
som har makt som bestämmer. Sven Lorentzi erkänner att alla kan inte bli nöjda men 
framhåller vikten av att ”låta invånarna veta att dem påverkat” (2009). 
 
Abdul Khakee menar att den interaktiva planeringspraxisen måste bygga på ett arbetssätt 
som främjar dialog och överbryggar kulturella skillnader samt syftar till att få vittskilda 
individer att samarbeta (2000, s.47). Ett positivt initiativ för att få med de boende i 
förändringsarbetet som följer detta arbetssätt har varit anordnandet av gåturer: 

”Gåturen går ut på att få fram de boendes åsikter, vad som är bra och dåligt. Det går också ut 
på i väldigt hög grad att få en bra dialog mellan dom som är ansvariga och dom som är 
hyresgäster och bor i området. Om man får träffas och snacka igenom saken då har man 
verkligen möjlighet att göra bra förslag som alla tycker är väl underbyggda och som sen 
kommer att uppskattas också.” (Info från gå-tur 2009) 

Dessa kan sägas uppfylla de två senare av Khakees utvärderingsfrågor. Genom att främja 
dialog mellan boende och de styrande byggs inte bara insikt hos de ansvariga 
projektörerna utan det skapas även ett stort kapital hos de boende. Samtidigt bör man 
akta sig för att dra för stora slutsatser av denna typ av aktiviteter. Som Hooman Anvari 
(2009) påpekar är det svårt att mobilisera människorna och mestadels är det 
medelklassen som är engagerade. Det beror enligt honom mycket på att det finns en 
misstro till etablissemanget. Därför bör projektörerna även anstränga sig extra noga för att 
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få med även de som inte frivilligt engagerar sig. Detta är även en av de grundstenar för 
förändring av miljonprogramsområdena som BQR – rådet för byggkvalitet tagit fram och 
det återkopplar till Lorentzis uttalande om att låta invånarna veta att de faktiskt har 
påverkat och menar att det sporrar individer till vidare engagemang. 
 
För att lyckas med brukarmedverkan är ett tillvaratagande av arbetets erfarenheter samt 
en kontinuerlig återkoppling från de boende en viktig del. Sven Lorentzi svarar på menar 
att man får lära sig efterhand under arbetets gång. Han menar att de synpunkter som 
kommer in tas till vara genom hela processen och allt arbete med medborgarna 
dokumenteras. Dock finns ingen strategi om hur detta material används eller hur de som 
berörs kan ge synpunkter i efterhand. Vad arbetssättet baseras på är inte heller entydigt. 
Joakim Larsson menar att ”man plockat ihop en del från tidigare erfarenheter” (2009b) 
dock ej varifrån detta hopplock kommer är inte klart, heller inte hur detta används i 
utformandet av arbetet. Magnus Andersson har länge arbetat med planfrågor och anser att 
i hans arbete känns den processen självklar för honom. Detta är det sätt som oftast 
används, personlig erfarenhet. Självklart är det en styrka att ha erfaren och kompetent 
personal men samtidigt bör inte användandet av vetenskaplighet avfärdas inom denna typ 
av arbeten. Exempelvis hade de problem som uppstod i början av projektet antagligen 
kunnat undvikas med en strukturerad arbetsplan. 

Komparation 
Genom att jämföra mitt empiriska material med tidigare projekt ämnar jag sätta arbetssätt 
och idéer i relation till liknande situationer och därmed på ett mer tydligt sätt kunna 
diskutera dess betydelse. 

Norsborg 
I en jämförelse mellan Järvalyftet som det ser ut idag och Norsborg framstår projekten 
som väldigt lika. Till en början är områdena byggda under samma period, har länge haft 
ett eftersatt underhåll, har en hög andel arbetslösa och en majoritet av befolkningen har 
invandrarbakgrund. Vidare har projekten tidigt mötts av en stark skepsis, dels på grund av 
en rädsla för höga hyror som en följd av renoveringar men också på grund av en misstro 
till bostadsbolaget. I Norsborg sades: ”Botkyrkabyggen kommer att köra över oss, vi 
kommer inte att få något inflytande” (Edsjö 1997, s.30) vilket kan jämföras med: ”Och 
något boinflytande har det inte varit tal om. Allt tal om sådant är bara nys.” (Berglund 
2007) på Järva.  
 
Även om likheterna är många finns det mindre punkter, som dock kan visa sig 
betydelsefulla, där det skiljer sig åt. Exempelvis härleds framgången i Norsborg till det 
faktum att boinflytandet fick bli ett överordnat mål där i princip allt kunde bestämmas av 
hyresgästerna. Inom Järvalyftet upplevs inflytandet som en metod att skapa bättre 
förankring och förenkla implementering av de förändringar som genomförs. 
Genomgående inställningen är att det är: ”viktigt att se till så att de boende är med på 
lösningar.” (Lorentzi 2009). Jag anser att det föreligger en skillnad mellan brukarinflytande 
som mål eller som medel. Det är en marginell skillnad men är ändå avgörande för 
huruvida man lyckas eller inte. 

Gårdsten 
En stor skillnad mellan Järvalyftet och den upprustning som skedde i Gårdsten är det 
faktum att på Järva var det den samma ägare som hela tiden förvaltat husen som 
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beslutade sig för att göra en förändring. I Gårdsten däremot inleddes arbetet direkt då den 
nya ägaren Gårdstensbostäder tog över området. Detta kan innebära en stor skillnad då 
inga tidigare erfarenheter ligger som ett tungt bagage. I Järva finns ett missnöje med det 
faktum att de boende länge betalat hyra och underhållet varit dåligt, de ställer sig 
frågande till var dessa pengar då har gått. 
 
Inom Gårdstensprojektet insåg bostadsbolaget att fysisk upprustning inte är tillräckligt för 
att få bort problem: 

Ska man lyckas måste man förutom att förvalta bostäder även utveckla stadsdelen, säger 
Sophia Kaså. Man kan inte ignorera den ena problembilden och enbart jobba på den andra. 
Här i Gårdsten lade vi oss i stadsdelsförvaltningens arbete och hade synpunkter på hur man 
skötte olika områden, exempelvis skolan och ordnandet av arbetstillfällen. (Jeppson 2008, 
s.31) 

Hooman Anvari talar också om denna metod för förändring och menar att det först och 
främst borde satsas på de mjuka värdena som arbete, vård och skola och att renoveringar 
borde stå åt sidan tills dessa frågor är tillfredsställda. Anvari menar även att på grund av 
att dessa områden prioriteras bort bildas social oro och att polera på ytan inte hjälper. 
Joakim Larsson erkänner också att dessa områden har problem men vill lösa det på annat 
sätt, bland annat vill han skapa en tryggare miljö och minska kriminaliteten genom att 
avsätta medel för att snygga till, sätta upp parkbänkar, klotter-sanera, bättra på 
belysningen allt för att få människor att använda offentliga ytor. Målen kanske inte skiljer 
sig så mycket men vägen dit är annorlunda. 
 
En annan likhet med Norsborg är att bilden av områdena i media och hos politiker och 
beslutsfattare måste förbättras. I Gårdsten bjöds tjänstemän dit som aldrig satt sin fot i 
området. Joakim Larsson har en liknande bild av denna negligering från politikerna och 
att många aldrig varit i de områden de beslutar om. Larsson använder begreppet 
bildsättning när han talar om förändringen av synen på området. Det bekräftar bilden av 
att området planeras mot en bild av hur ett område är och inte mot hur det faktiskt 
upplevs att bo i området. 

Byker 
Projektet i Byker har inte så många likheter med Järvalyftet i dess genomförande. Detta då 
det här handlade om att riva de gamla och bygga nya hus. Dock är det intressant att se en 
tid i efterhand hur hyresgästerna ser på sin miljö. I delar av området Byker återkom en tid 
efter ombyggnationen de problem med skadegörelse som tidigare funnits. Spekulationer 
om vad detta berodde på har handlat mycket om att det skulle kunna bero på att de 
boende i dessa delar till en större utsträckning var nyinflyttade och därför inte hade 
samma emotionella förhållningssätt till bostadsområdet (Pendlebury m.fl. 2006, s.5). 
Detta är intressant att då jämföra med Järva där ett av målen är att få många nya 
hyresgäster att flytta till Järva. Vad händer då med den känsla av hemmiljö som så 
framgångsrikt skapats hos de medverkande boende i exempelvis Gårdsten. 
 
 
 
 
 



 
 

35 

Sammanfattande diskussion 
Att i ett så tidigt skede som Järvalyftet befinner sig i gå in och säga att projektet har lyckats 
eller misslyckats vore att överskatta sin förutseende förmåga. Jag har som tidigare nämnts 
därför försökt att bedöma de intentioner och mål som finns hos aktörerna för att uppnå 
brukarmedverkan. Hur jag har lyckats diskuteras under nedanstående rubrik. Därefter 
ämnar jag att försöka lyfta diskussionen gällande de frågor jag sökt besvara och se vilka 
effekter det har på det framtida arbetet. 

Som man frågar får man svar 
Mina frågeställningar i min studie har sökt besvara hur genomförandet av 
brukarmedverkan fallit ut genom att ställa frågan: Hur uppnår man ett aktivt deltagande 
hos de boende? Då Järvalyftet ej är fullt genomfört ges inte ett tillfredsställande material 
för att besvara detta genom att enbart använda sig av mina intervjuer. Trots att jag inte 
fullt ut kunnat besvara denna fråga enbart genom min empiri har jag valt att ta med 
denna fråga då det är intressant att utröna de intervjuades syn på dessa faktorer. Dock har 
jag genom att använda mig av de exempel jag studerat dragit slutsatsen att de viktigaste 
faktorerna för att nå ett aktivt deltagande är att alla som är berörda av projektet strävar 
mot samma mål samt att kommunikationen i och kring projektet fungerar och är väl 
utvecklad. Gällande målformulering är det viktigt att de drivande krafterna identifierar 
vilken väg som väljs i denna fråga så att det blir ett gemensamt arbetssätt i alla delar av 
organisationen. Här tycker jag att det finns mer att jobba på i organisationen runt 
Järvalyftet. Som jag tidigare diskuterat föreligger det en skillnad mellan brukarinflytande 
som mål eller som medel. Att som i Norsborg ha själva inflytandet som ett överordnat 
mål kan på så sätt göra att även om alla boende inte får precis som de vill ha det i alla 
lägen har de känt att de deltagit i processen och kan på så sätt förlika sig med resultatet.  
 
En andra faktor som är viktig är kommunikation. Det låter säkert självklart men det kan, 
som i fallet med Svenska Bostäders undersökning om upprustning, verka som att man har 
informerat och undersökt vad folk vill men det ändå uppstår konflikter. Det vill säga, det 
krävs tvåvägskommunikation och inte bara information. Det har även en väsentlig 
betydelse vilket språkbruk som används, detta är viktigt så att de styrande inte talar över 
de boendes huvuden utan använder sig av ett direkt tilltal. Genom en kontinuerlig 
kontakt med brukarna skapas en större förståelse för livsvillkor och detta bidrar även till 
ett mer individuellt synsätt. Det får dessutom en positiv effekt då det (i optimala fall) 
skapar ett förtroende hos de boende för maktinstitutioner. Detta upplever jag att 
organisationen kring Järvalyftet tagit fasta på och intentionerna för det fortsatta arbetet 
lovar väl. 
 
För att se vilka teorier och erfarenheter som finns på området och huruvida de används 
har jag sökt besvara: På vilka teorier eller erfarenheter grundar sig projektörernas syn på 
brukarmedverkan? Här har jag kommit till ett i mitt tycke förvånande resultat, att i princip 
all verksamhet baseras på personlig erfarenhet. Det bör i mitt tycke finnas gott om skäl till 
varför tidigare erfarenheter bör användas. Detta är särkilt aktuellt då det finns en hel del 
forskning gjord på området. Personliga erfarenheter är dock enormt viktigt i denna typ av 
arbeten. Det viktiga är då att denna kunskap förs vidare och ackumuleras med de nya 
erfarenheter som skapas i detta projekt. Där har projektledarna en viktig uppgift, att skapa 
goda förutsättningar för medarbetare som kommer in under arbetets gång att 
tillgodoräkna sig de tidigare erfarenheterna och på så sätt kunna lyfta brukarmedverkan 
till en ny nivå. Det är förvånande att se hur företag i så stor utsträckning förlitar sig på den 
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personliga erfarenheten hos individer. Inte minst är detta förvånande på grund av att det 
ligger ett enormt ekonomiskt värde i den kunskap och de erfarenheter som skapas.  
 
Slutligen för att förstå varför det är ett mål att sträva efter har jag undrat: Vilka effekter 
förväntar sig de ansvariga att ett deltagande från de boende ger? Det är tydligt vilka mål 
som finns bland de inblandade med hela projektet, men vad förväntas uppnås med att 
involvera de boende? Ett uppenbart svar är att en förenkling av processen söks, att minska 
antalet protester och stora motstånd som det blev i början på projektet. Detta är ju 
självklart inte den officiella hållningen och antagligen inte heller den inofficiella, men det 
är ganska självskrivet att projektörerna inte vill stöta på motstånd med förändringar. Det 
främsta som förväntas är att kommunikation med de boende ska ge är en lokal insikt i hur 
närmiljön bör förändras.  
 
Betoningen på att det är de boende som är de verkliga experterna i Järvalyftet lovar gott 
om Svenska Bostäders vidare ambitioner för förändringen. Det finns även en uttalad 
förhoppning om att ett involverande av de boende skall leda till en mer varierad miljö. 
Det är en av de effekter som förändringsarbetet i Norsborg fick så det är inte alls en 
orimlig ambition. Ett av målen är att det ska etableras lokala grupper och att ett arbete 
med brukarinflytande skall leda till att det uppstår en kontinuerlig kontakt. Företaget vill 
även lyfta fram de som är engagerade och att det lokala samarbetet är något som fortsätter 
över tid. 

Att gå vidare 
Vad som härefter händer i processen med utvecklingen av bostadsområdena kring 
järvafältet återstår att se. Sett utifrån de resultat min studie givit är förhoppningarna stora 
om att det kan bli ett gott resultat. Ambitionerna finns hos de drivande aktörerna. Det 
som kan diskuteras är medlen att nå fram. Stockholms stad har som ambition att de 
pengar som investeras i projektet främst skall fungera som en drivkraft för andra 
investeringar i området och att det successivt ska ingå som reguljär förvaltning hos 
verksamheter i området. Vill det sig väl etableras verksamheter som tillsammans skapar 
ett kraftigt nätverk som kan skapa förbättringar för invånarna. Faran i modellen ligger i att 
avsäga sig ansvaret, det skapar en situation där individer som är missnöjda eller känner 
sig förbisedda ej vet var de skall vända sig och vem som är ytterst ansvarig. Det ligger 
möjligtvis även en fara i att verksamheten ej är utformad som ett projekt, allt beror på hur 
erfarenheter tas till vara och används. Utformas dock regler och rutiner för en god 
vidarebefordran av inhämtad kunskap har dock den långsiktiga ambitionen alla 
förutsättningar att lyckas. 
 
En annan faktor som är avgörande för huruvida projektet lyckas involvera de boende är 
vilken syn aktörerna har på brukarmedverkan. Jag har tidigare tagit upp att det föreligger 
en skillnad mellan att se på brukarmedverkan som ett mål eller medel för förankring. I fall 
att det tillåts bli ett överordnat mål tror jag att de önskemål som finns hos de boende 
lättare kan uppnås. Ett sådant synsätt tillåter en utveckling som förstärker de redan 
befintliga goda värdena och förutsättningarna som finns på platsen idag. Det låter även 
de lokala verksamheterna och engagerade individerna vidareutvecklas. Ses 
brukarmedverkan som ett medel finns risken att engagemanget blir bristfälligt då det kan 
vara nedslående att delta i ett projekt som syftar till att få in nya invånare och förändra 
den miljön som faktiskt många trivs väldigt bra i. Nyckeln är att ta små steg, föra en 
dialog och som tidigare nämnts, visa de som tycker till att deras åsikter har en reell 
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påverkan på arbetet. Genom att få ett brett engagemang bland de boende, tillsammans 
med givande fysisk förnyelse, minskar risken för att stöta på problem av den art som 
skedde hösten 2007. 
 
Att efterhand utvärdera arbetet är även en viktig del av processen. Det kan ske genom 
interna utvärderingar eller i vetenskaplig forskning. Min studie öppnar för vidare 
forskning på området och framförallt inom projektet Järvalyftet. Forskningsämnen som 
lämpar sig för ytterligare granskning inom detta område är hur den mediala bilden 
skapas, ändras och används inom stadsförnyelseprojekt. Hur makthavare genom 
visionsdokument abstraherar sina politiska målsättningar och vad detta får för inverkan på 
genomförandet av sådana dokument. Även hur den interna kommunikationen och 
återkoppling av erfarenheter fungerar i den här typen av projekt är ett lämpligt ämne för 
granskning och utvärdering.  
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