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Abstract!
One! of! our! world's! biggest! challenges! is! to! achieve! sustainable! development.!

Sustainable!development! is!often!divided! into! three!different!parts,!ecologicalK,!

economicK!and!social!development,!where!social!development!is!the!less!defined!

part.!!

!

In! Sweden,! the!Million!Programme!had!been! a!big! social! development! and! the!

future! of! the! programs! is! a! big! challenge.! The! programs! are! now! facing! a! big!

need!of!renovations!and!they!have!also!generated!a!growing!segregation.!When!

developing! and! improving! the! programs! it! is! also! important! to! integrate!

sustainable! development.! In! projects! for! renovating! the! Million! Programme,!

public!participation!has!been!used!to!improve!social!development.!!

!

The!aim!of!this!project!has!been!to!investigate!how!social!development!could!be!

integrated! in! projects! concerning! the! Million! Programme! and! if! public!

participation!could!be!an!instrument.!This!project!is!based!on!literature!studies!

and!interviews!with!stakeholders.!The!report!describes!different!perspectives!of!

social! development.! The! result! of! this! project! is! that! the! best! method! to!

investigate!social!development!is!with!an!indicator!system!adapted!for!each!area.!

This!project!has!used!Husby!as!a!case!study.!!

!

Public! participation! is! a! tool! to! help! planners! to! communicate! with! the!

inhabitants!in!the!area.!It!adds!the!inhabitants’!point!of!views!and!also!increases!

the!democracy.!It! is!not!managed!in!a!propert!way,!it!can!create!disadvantages,!

such! as! distrusts.! Public! participation! is! a! potential! tool! to! identify! and! solve!

challenges! regarding! social! development.! But! it! is! also! important! to! face! the!

risks.!The!work!at!Husbydialogen!shows!the!importance!of!acting!directly!on!the!

information! from! the! inhabitants.! It! has! been! improvements! in! the! area! after!

Husbydialogen!was!implemented!but!it!has!had!a!very!small!influence!compared!

with!other!public!participations!in!other!areas.!!

!

To! sum! up,! social! development! is! something! that! continuously! needs! to! be!

worked!with,! it!cannot!be!operated!with! in! intervals.! It!needs!to!be!an!ongoing!

process.!!

!

!

Key$ words:! Public! participation,! Social! sustainability,! Husby,! Million!
programme,!Sustainable!development!! !
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Sammanfattning!
Hållbar! utveckling! är! en! av! framtidens! stora! utmaningar,! och! av! de! tre!
dimensioner! som! begreppet! delas! upp! i! är! social! hållbar! utveckling! den!minst!
välutvecklade.! Miljonprogrammets! framtid! är! en! utmaning! för! Sverige,! och!
utöver!de!andra!utmaningar!som!i!samband!med!renoveringarna!så!krävs!det!att!
hållbar! utveckling! integreras! i! dessa! områden.! Syftet! med! detta! arbete! är! att!
studera!hur!social!hållbarhet!kan!integreras!i!miljonprogramsområden!i!Sverige.!!

!

Då! medborgardialoger! har! använts! för! att! arbeta! med! dessa! frågor,! så!

undersöker! vi! användningen! av! medborgardialoger! i! det! här! sammanhanget,!

med!ett!speciellt!fokus!på!utvecklingen!i!miljonprogramsområdet!Husby.!Arbetet!

är! baserat! på! en! litteraturstudie! och! intervjuer! med! berörda! parter.! I! arbetet!

beskrivs! miljonprogrammets! bakgrund! och! utveckling.! Vi! undersöker! möjliga!

perspektiv!på!social!hållbar!utveckling,!och!finner!att!den!bästa!metoden!består!i!

att! anpassa! indikatorsystem! från! fall! till! fall.!Medborgardialoger! är! en! form!av!

deltagandeprocesser!där!invånare!bjuds!in!för!att!framföra!sina!åsikter,!som!kan!

användas!för!att!öka!deltagande!och!demokratiskt!inflytande,!men!som!också!har!

sina!nackdelar.!!

!

Medborgardialoger! är! ett! potentiellt! verktyg! för! att! identifiera! och! lösa!

utmaningar! inom!social!hållbar!utveckling.!Dock!visar!exemplet!Husbydialogen!

att!arbetet!med!frågorna!behöver!vara!aktivt.!Sedan!Husbydialogen!genomfördes!

har! det! skett! förbättringar! i! Husby,! men! Husbydialogen! har! haft! ett! litet!

inflytande!jämfört!med!andra!former!av!medborgarengagemang.!För!att!nå!social!

hållbar! utveckling! krävs! kontinuerligt! arbete! och! i! nuläget! har!

medborgardialoger!inte!varit!ett!lyckat!verktyg.!För!att!detta!ska!förändras!krävs!

ett!aktivt!arbete!med!att!hantera!sociala!frågor!som!uppkommer!genom!dialoger.!

!

Nyckelord:!Medborgardialog,! Social! hållbarhet,! Husby,!Miljonprogram,!Hållbar!
utveckling! !
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Förord!
Det! här! kandidatexamensarbetet! har! utförts! för! att! belysa! svårigheterna! och!
möjligheterna! med! att! arbeta! med! social! hållbar! utveckling! i!

miljonprogramsområden.!Detta!hade!inte!varit!möjligt!utan!det!utbyte!av! idéer,!
feedback!och!övrig!hjälp!vi!har!fått!av!vår!handledare!Larsgöran!Strandberg.!
!

Dessutom! vill! vi! rikta! ett! stort! tack! till! Viktoria! Walldin,! Carlos! Rojas,! Arne!

Johansson!och!Helen!Larsson!som!i!våra!intervjuer!bidraget!med!viktig!kunskap!
inom!ämnesområdet.!
!

Stockholm,!2015!

!

Amanda!Sievers!! Maja!Reichard! !
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Inledning!
Ibland!förekommer!ord!och!begrepp!som!blir!populära!att!använda!och!svåra!att!
egentligen! använda! rätt.! Ett! sådant! är! ordet! hållbarhet.! ! Idag! placeras! ordet!
framför! helt! skilda! koncept,! som! t.ex.! hållbar! turism,! hållbar! stadsutveckling,!
hållbar! rekrytering.! Ett! uttryck! som! funnits! med! längre! än!många! av! de! ovan!
nämnda! är! hållbar( utveckling.( I! det! begreppet! finns! tre! viktiga! dimensioner,!
ekonomiskK,! ekologiskK!och! social!hållbarhet.! Social!hållbarhet!är!den!del! av!de!
tre!pelarna!som!är!vagast!och!minst!definierad,!vilket!är!en!anledning!till!att!den!
ses! som! svår! att! arbeta! med.! Vad! innebär! det! egentligen! när! något! är! socialt!
hållbart!och!vad!kan!man!förvänta!sig!av!detta!uttryck?!Hur!påverkar!den!sociala!
aspekten! frågor! som! renoveringsbehoven! av! miljonprogramsområdena,!
framtidens!hållbara!städer!samt!den!växande!bostadsbristen!i!storstäder?!Är!det!
heta! begreppet!medborgardialoger! något! som! kan! användas! för! att! stärka! den!
sociala!hållbarheten?!
!

Miljonprogramsområden!i!Sverige!står!idag!inför!ett!stort!renoveringsbehov!och!
är! mer! omdebatterade! än! någonsin.! Diskussionen! om! miljonprogrammets!
framtid!innehåller!alltifrån!rivningar!till!upprustningar!som!skulle!innebära!stora!
statushöjningar.! Samtidigt! så! har! Sveriges! storstäder! en! växande! bostadsbrist.!
Miljonprogrammet,! en! gång! lösningen! på! Sveriges! bostadsbrist,! karakteriseras!
dock! ofta! som! problemområden.! De! får! stå! som! symboler! för! segregation,!
utanförskap! och! en! utbredd! känsla! av! maktlöshet! (Lager & Kignell, 2006).! I!
kontrast! till! det! står! att! många! invånare! i! miljonprogramsområden! känner!
gemenskap! och! stolthet! över! sitt! område.! Detta! motsäger! bilden! av!
miljonprogrammen!som!problemområden (Rojas, 2015).!!
!!!!!!

Miljonprogrammen! har! sina! problem,! de! förändringar! som! behöver! göras! i!
områdena! bör! genomföras! tillsammans!med!de! boende.! På! så! sätt! kan! tidigare!
nedgångna! områden! få! en! positiv! och! socialt! hållbar! utvecklingsspiral.!
Medborgardialoger! är! ett! verktyg! som! kan! användas! vid! förändringar! i! ett!
område.! Medborgardialoger! innebär! att! medborgare! får! en! chans! att!
kommunicera!innan!beslut!fattas.!!

!

Ett!område!som!starkt!förknippas!med!kravaller,!utanförskap!och!arbetslöshet!är!
Husby.!Husby!ligger!i!norra!delen!av!Stockholm!och!har!varit!ett!av!de!områden!
där! renoveringar! planerats.! Dessa! renoveringar! skulle! lett! till! kraftigt! höjda!
hyror!och!därmed!skulle!många!av!invånarna!i!området!behöva!flytta (Johansson, 
2015; Bradley, GunnarssonKÖstling!&!Tunström, 2015).!Husby!är!dock!också! ett!
område! där! man! har! använt! medborgardialoger! för! att! involvera! invånarna! i!
områdets!utveckling.!!
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Syfte!och!mål!
Syftet! med! detta! arbete! är! att! studera! hur! social! hållbarhet! kan! integreras! i!

miljonprogramsområden!i!Sverige.!

• Beskriva! hur! social! hållbarhet! och! medborgardialoger! har!

implementerats!i!Husby.!

• Undersöka!hur!berörda!parter!i!Husby!har!arbetat!med!social!hållbarhet!

och!hur!de!ser!på!det!framtida!arbetet.!!

• Diskutera! vilka! svårigheter! och! möjligheter! som! finns! kring! social!

hållbarhet!och!användningen!av!medborgardialoger.!

!

Metod$$
Arbete! består! av! två! delar:! en! teoridel! och! en! praktisk! intervjudel.! Arbetets!
teoretiska! del! är! en! litteraturstudie! med! syftet! att! ge! en! bakgrund! till!
miljonprogrammet! och! diskussionen! kring! begreppet! social! hållbarhet,! samt!
vilka!erfarenheter!som!har!gjorts!för!att!integrera!social!hållbarhet!i!Husby.!Det!
finns!en!uppsjö!av!litteratur!inom!området!och!vårt!arbete!är!baserat!på!ett!urval!
av!rapporter!och!arbeten!som!vi!bedömt!är!relevanta.!
!

Intervjudelen!av!arbetet!genomfördes!i!fem!delar:!
K!Val!av!respondenter!

K!Kontakt!med!respondenter!

K!Studier!av!intervjuteknik!och!formulering!av!frågor!
K!Genomförandet!av!intervjuer!
K!Sammanställning!av!intervjuerna!!
!

Vi!började!med!att!bestämma!vilka!grupper!av!respondenter!som!var!intressanta.!
Syftet! med! intervjudelen! var! att! lägga! ett! större! fokus! på! Husby! än! i!
litteraturstudien.!Därför!ville!vi!samtala!med!aktörer!som!har!varit!involverade!i!
utvecklingen!i!Husby!de!senaste!åren.!Undantaget!var!Carlos!Rojas,!som!vi!valde!
att! intervjua! på! grund! av! hans! djupa! kunskaper! om!miljonprogramsområden! i!
allmänhet.! Vi! sökte! politiker,! arkitekter,! fastighetsbolag,! boende! i! Husby! och!
personer! med! kunskap! om! miljonprogrammet! och! social! hållbarhet! för!
intervjuerna.! Efter! att! intressanta! respondenter! identifierats! sökte! vi! kontakt!
med!dem.!Av!de! identifierade!grupperna!som!söktes! så!nådde!vi! tyvärr! inte!en!
arkitekt!eller!en!politiker!för!en!intervju.!!
!

Nästa! steg! var! att! förbereda! relevanta! frågor! och! utvidga! våra! kunskaper! om!
intervjuer.!Detta!gjordes!genom!att!studera!den!föreläsning!i!intervjumetodik!av!
Elina! Eriksson! (2015)! som! ingick! i! kandidatexamenskursen,! och! boken!

Intervjumetodik! av! Annika! Lantz! (Lantz,! 2013).! Utifrån! den! informationen!
formulerade!vi!syfte!och!frågor!för!intervjuerna.!!
!
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Respondenterna!
Vi!fick!möjlighet!att!ställa!mer!ingående!frågor!till!Carlos!Rojas,!Viktoria!Walldin,!
Helen!Larsson!och!Arne!Johansson.!Av!respondenterna!ställde!Carlos!Rojas,!Arne!
Johansson! och! Viktoria!Walldin! upp! på! att! mötas! för! intervjuer,! medan! Helen!
Larsson!från!Svenska!Bostäder!gick!med!på!att!svara!på!frågorna!via!mail.!
!

Carlos!Rojas!är!konsult! och!ägare!av! företaget!Miklo! som!arbetar!med!att! göra!
analyser!och!studier!som!är!förankrade!i!förhållanden!som!är!faktiska!istället!för!
baserade!på!antaganden!!(Miklo,!n.d.).!Flera!av!undersökningarna!har!handlat!om!
olika!miljonprogramsområden.!Carlos!har!grundat!och!drivit!många!projekt!som!
är!kopplade!till! integration$och!miljonprogrammet.!Han!har!själv!vuxit!upp!i!ett!
miljonprogramsområde!i!Stockholm!och!har!levt!i!liknande!områden!i!stor!del!av!
sitt! liv!(Rojas,!2015).!Syftet!med!att!intervjua!Carlos!var!att!få!ett!perspektiv!på!
vilka! upplevelser! boende! i! miljonprogramsområden! har! av! sina! områden.!
Dessutom! ville! vi! få! hans! åsikt! kring! medborgardialoger! och! livssituationen! i!
miljonprogramsområden.!!
!

Viktoria! Walldin! arbetar! som! konsult! på! företaget! White! arkitekter.! Hon! är!
socialantropolog! som!arbetar!med! frågor! kring! social! hållbarhet! i! planering! av!
byggnader! och! områden! (Stockholms! Universitet,! 2013).! Ett! av! projekten! som!
Walldin! har! arbetat! med! är! Husbydialogen.! Husbydialogen! var! en! dialog! med!
medborgarna!i!Husby!där!de!fick!säga!sina!åsikter!om!stadsdelen!(Swansson!et.!
al.,!2009).!Walldin!har!själv!vuxit!upp!i!ett!miljonprogramsområde!och!har!varit!
intresserad! av! renoveringar! kring! dessa! områden! i! princip! hela! sitt! liv!
(Stockholms!Universitet,!2013).!

!

Helen! Larsson! arbetar! som! kommunikatör! för! Järva! på! Svenska! Bostäder!
(Svenska Bostäder, n.d.).!Hon!har!varit!aktiv!i!olika!projekt!som!har!haft!koppling!
till! Järvaområdet! och! ansvarar! för! kommunikationen! i! området.! Svenska!
Bostäder!är!den!största!fastighetsägaren!i!hela!Järvaområdet!och!även!i!Husby.!De!
har! därmed! ett! stort! ansvar! samt! inflytande! i! området (Björklund, n.d.).!!
Företaget!är!kommunalt!ägt!och!styrs!av!politikerna!i!kommunen,!vilket!innebär!
att!de!påverkas!starkt!av!den!bostadspolitik!och!stadsplanering!som!kommunen!
genomför!(Larsson, 2015).!Förutom!att!de!är!en!stor!aktör!i!Järva!så!var!de!en!av!
beställarna!till!Järvalyftet!och!Husbydialogen (Swansson et. al., 2009).!!
!

Arne! Johansson! är! boende! i! Husby! och! har! varit! politiskt! aktiv,! drivit! olika!
medborgarinitiativ! och! startat! upp! organisationer! som! värnar! om! Husby! och!
dess! framtid.! Arne! har! bott! i! Husby! sedan! det! var! nybyggt! och! har! visat!

framfötterna!i!många!fall!då!politiska!beslut!har!fattats!och!de!boende!i!området!
haft!andra!åsikter!(Johansson,!2015;!Thåström,!2013).!
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!
Avgränsningar+
Den!här!rapporten!fokuserar!på!social!hållbarhet!i!miljonprogramsområden,!hur!
det! kan! stärkas! med! hjälp! av! medborgardialoger,! samt! en! studie! av! Husby.!
Exempel!på!saker!som!är!exkluderade!i!arbetet!är:!!

• Intervjuer! som! relaterar! till! social! hållbarhet! i! andra!

miljonprogramsområden!än!Husby!

• Utförliga!intervjuer!med!fler!medborgare!i!Husby!

• En!kvantitativ!analys!av!ämnesområdet!!

!

Dessutom!har! vi! avgränsat! begreppet! social! hållbarhet.! Social! hållbarhet! är! ett!
mycket!stort!och!komplext!område,!som!vi!återkommer!till!nedan.!Det!är!viktigt!
att!understryka!att!de!avgränsningar!vi!har!gjort!är!baserad!på!de!sociala!frågor!
som!har!tagits!upp!av!respondenter,!samt!den!litteratur!som!har!använts.!!
!

Metodkritik!och!källkritik!
Analysen! i!detta!arbete!är!baserad!på! intervjuer!och! litteraturstudier.!Det! finns!
både! förK! och! nackdelar! med! att! basera! delar! av! rapporten! på! intervjuer.! En!
fördel! är! att! det! ger! oss! förstahandskällor! att! referera! till.! Vi! kan! också! få! ny!
information! som! kompletterar! informationen! som! är! tillgänglig! via!

litteraturstudier!och!som!är!anpassad!efter!arbetet!vi!utför.!!
!

Arbetet! innehåller! en! litteraturstudie.! De! flesta! texter! har! antingen! varit!
vetenskapliga!rapporter,!böcker!eller!artiklar.!!
!

Intervjuer!som!metod!för!insamling!av!kunskap!har!dock!ett!antal!brister.!Till!att!
börja!med! görs! antagandet! att! respondenterna! är! ärliga! och! tillförlitliga! i! sina!
svar,! vilket! inte!behöver!vara! säkert.!Här!har!visserligen!vi! som! intervjuare!ett!
visst! ansvar! genom! urvalet! av! respondenter,! men! i! och! med! faktorer! som!

skillnaden!mellan!vad!människor!svarar!vid!olika!tillfällen,!nyanser! i! frågor!och!
de!subjektiva!tankar!som!båda!sidor!av!en!intervju!redan!tillför!är!det!rimligt!att!
anta!att!intervjusvar!inte!är!objektivt!sanna.!Genom!att!studera!intervjumetodik!
har! vi! försökt! att! genomföra! bra! och! användbara! intervjuer.! Vi! borde! därför!
kunna!se!våra!intervjusvar!som!en!källa!till!perspektiv!och!kunskap.!
!

Bland! nackdelarna! med! intervjuer! finns! också! att! de! tar! tid! att! planera,!
genomföra!och!behandla,!och!kan!vara!väldigt! tidskrävande! jämfört!med!andra!
metoder.!En!möjlig!konsekvens!är!att!andra!delar!av!arbetet!får!ta!mindre!tid.!Att!
vi! har! relativt! få! respondenter! i! den! här! undersökningen! kan! innebära! att! vi!
lägger!ett!oförtjänt!stort!fokus!på!de!aktörer!som!har!svarat!på!bekostnad!av!de!
som! inte! nåtts.! En! möjlighet! är! att! vi! till! exempel! förlorat! det! politiska!
perspektivet! eftersom! vi! inte! har! intervjusvar! som! berör! området.! Här! är! det!
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viktigt! att! vi! genom! en! gedigen! litteraturstudie! breddar! rapporten! och!

kompenserar!för!bortfallet!i!perspektiv.!
!

Då! få! respondenter! kan! leda! till! ensidig! information! så! lät! vi! valet! av!
respondenter! ta! tid! och! vara! genomtänkt.! Vi! ansåg! att! de! aktuella!
respondenternas! åsikter! har! varit! relevanta! för! arbetet.! Intervjuerna! är! dock!
baserade! på! vårt! förberedelsearbete,! och! trots! försök! att! undvika! till! exempel!
ledande! frågor,! så! kan! svaren! fortfarande! ha! formats! av! vår! hantering! av!
intervjumetodik.!Trots!att! intervjuerna!är! inspelade!och!vi!har!haft!möjligheten!
att!gå! tillbaka!och! lyssna!på! svaren!är!vi!medvetna!om!att!arbetet! speglar!våra!
egna! tolkningar!av!situationen. Då! ingen!av!oss! författare!är!uppväxt! i!eller!har!
bott! i! miljonprogramsområden! har! vi! ett! utifrånperspektiv! på! situationen! i!
Husby,!vilket!vi!behöver!vara!medvetna!om!i!vår!analys.!!
!

Resultat!och!diskussion!

Den!sociala!dimensionen!av!hållbar!utveckling!!

Social!hållbarhet!som!definition!
Social! hållbarhet! är! ett! begrepp! som! ofta! förknippas! med! begreppet! hållbar(
utveckling.!Hållbar!utveckling!består!av!tre!olika!dimensioner,!socialK,!ekologiskK!
och!ekonomisk!hållbarhet.!!
!

Att! diskutera! social! hållbar! utveckling! innebär! att! man! behöver! se! mänskliga!
behov! som! en! del! av! hållbar! utveckling.! Hållbarhet! ses! då! som! någonting!
antropocentriskt.!Att!se!mänsklighetens!behov!och!perspektiv!som!en!viktig!del!
av! hållbar! utveckling! kallas! ”ljusgrön”! hållbar! utveckling.! Motsatsen! är! en!
”mörkgrön”,! ekocentrisk!hållbar!utveckling,!där!den!ekologiska!dimensionen!är!
det! som! får! definiera! hållbar! utveckling! (Bradley,! GunnarssonKÖstling! &!
Tunström,!2015).!
!

Det!finns!många!definitioner!av!hållbar!utveckling,!med!många!perspektiv!på!den!
sociala!delen!av!hållbar!utveckling.!Enligt!Brundtlandkommissionens!definition!
innehåller! hållbar! utveckling! en! tydligt! social! aspekt! då! hållbarhet! explicit!
definieras!utifrån!mänskliga!behov!och!perspektiv!(Millenniemålen,!1987).!!
Det! finns! också! perspektiv! på! hållbarhet! som! är! ekocentriska,! till! exempel! de!
planetära! gränserna! och! Sveriges!miljömål (Rockström & Klum, 2012).! Här! står!
ekologisk! hållbarhet! i! fokus! och! hållbar! utveckling! ses! utifrån! indikationer! på!
planetensK!eller!Sveriges!välbefinnande.!Det!är!alltså!mycket!möjligt!att!se!hållbar!
utveckling!ur!perspektiv!där!ett!relativt!litet!fokus!ligger!på!sociala!frågor!och!där!
mänskliga!aspekter!inte!explicit!ses!som!en!hållbarhetsfråga.!!
!
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Eftersom!ett!mål!med!det!här!arbetet!är!att!undersöka!den!sociala!dimensionen!
av! hållbar! utveckling! så! söker! vi! modeller! för! att! beskriva! den.!

Brundtlandkommissionens! definition! av! hållbar! utveckling! är! en! användbar!
grund,! men! nackdelarna! är! att! den! är! vag! och! att! den! berör! hela! begreppet!
hållbar!utveckling.!Då!de!tre!dimensionerna!av!hållbar!utveckling!är!tre!delar!av!
samma!enhet!så!är!ekologisk!och!ekonomisk!hållbar!utveckling!viktigt!att!uppnå!i!
Husby.!I!praktiken!är!det!svårt!att!diskutera!sociala!aspekter!utan!att!ekologiska!
och!ekonomiska!tankar!berörs!och!en!verkligt!hållbar!framtid!behöver!innehålla!
alla! tre! aspekter.! I! en! annan! kontext! än! det! här! arbetet! är! alltså! ekocentriska!
perspektiv!som!till!exempel!Sveriges!miljömål!viktiga!för!Husby.!!
!

Så! länge!miljöarbetet! kommer! vara! intressant! för,! och! innehålla,! ett! mänskligt!
perspektiv! behöver! det! även! innehålla! social! hållbarhet.! Vad! social! hållbarhet!
egentligen! innehåller! är! en! fråga! om! avgränsningar! och! definitioner! men!
fundamentalt!så!är!detta!den!mänskliga!faktorn,!med!aspekter!som!till!exempel!
hälsa! och! välmående,! mänskliga! rättigheter,! kultur,! demokrati,! rättvisa,! och!
trygghet.!!

!

Hållbarhet!utifrån!två!modeller!
De!tre!delarna!av!hållbar!utveckling!visualiseras!ofta!som!två!olika!perspektiv,!ett!
cirkeldiagram!och!en!tårta.!Cirkeldiagrammet!är!där!de!tre!komponenterna!finns!
i!varsin!cirkel!och!alla!tre!aspekter!ges!lika!stort!inflytande,!samt!resulterar!i!att!

hållbar! utveckling! är! det! område! i! mitten! där! alla! aspekter! finns! med.!
Tårtmodellen! visualiseras! genom! tre! cirklar! på! varandra,! med! tre! allt! mindre!
bottnar,! som! en! tårta! (McKenzie,! 2004).! Ekologisk! hållbarhet! ses! här! som!
fundamentet!som!sätter!gränserna!för!de!två!andra!aspekterna.!!Skillnaderna!på!
de! här! två! modellerna! är! att! den! andra! visar! att! det! finns! konflikter,!
prioriteringar!och!avgränsningar!mellan!de!tre!aspekterna!av!hållbarhet,!medan!
den!första!modellen!likställer!de!tre!aspekterna!och!därmed!inte!illustrerar!hur!
de!påverkar!varandra!i!någon!större!utsträckning.!
!

Ingen!av!modellerna!ger!dock!en! speciellt!bra!bild!på! det! verkliga! förhållandet!
mellan! de! tre! aspekterna,! utan! är! snarare! ideal.! Social! hållbarhet! är! ofta!
undanskymd!bakom!den!ekonomiska!och!den!ekologiska!hållbarheten,!som!ofta!
hamnar! i! fokus! och! beroende! på! kontext! turas! om! att! vara! på! agendan! som!
högsta! prioritet.! Det! verkliga! sambandet! mellan! de! tre! aspekterna! i!
hållbarhetsarbetet!skulle!snarare!kunna!beskrivas!som!tårtmodellen!med!lager!i!
en! annan! ordning,! där! de! ekonomiska! aspekterna! får! väga! tyngst,! därefter! de!
ekologiska!och!först!därefter!de!sociala!(McKenzie,!2004).!Å!ena!sidan!kan!detta!
anses! befogat! då! sociala! frågor! ändå! diskuteras! utanför! en! hållbarhetskontext,!
men! samma! sak! gäller! det! ekonomiska! området.!
!
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Svårigheterna!att!hantera!social!hållbarhet!kan!delvis!bero!på!svårigheterna!med!
att!arbeta!kvantitativt!och!hitta!enkla!modeller!för!sociala!frågor.!För!att!hantera!
utmaningarna! med! social! hållbar! utveckling! krävs! ett! tvärvetenskapligt!
perspektiv.!Även! om! vissa! delar! av! social! hållbarhet! går! att! kvantifiera! så! är!
systemen! för! att! analysera! ekonomisk! och! ekologisk! hållbarhet! mer!
välutvecklade!och!ofta!mer!intuitiva.!För!humana!gränser!finns!det!däremot!ofta!
en!skillnad!mellan!vad!människor!”kan”!och!”vill”!uthärda,!vilket!gör!det!svårt!att!
visa! var! gränsen! för! social! hållbarhet! går.! Det! finns! en! komplexitet! i! social!
hållbarhet,!dels!på!grund!av!att!den!innefattar!många!aspekter,!dels!på!grund!av!
att!det!saknas!en!generell!definition!av!vad!en!socialt!hållbar!utveckling!innebär.!
Detta!leder!till!att!social!hållbarhet!är!lätt!att!ignorera!och!att!tolka!på!helt!olika!
sätt.!
!

Till!exempel!kan!social!hållbarhet,!istället!för!att!innebära!aspekter!av!mänskligt!
välmående,! användas! som! en! term! för! att! beskriva! den! samhälleliga!
förändringen,!den!sociala!inställningen,!som!är!nödvändig!för!att!få!människor!att!
bry!sig!mer!om!ekologisk!hållbarhet.!Det!finns!också!ett!perspektiv!som!säger!att!
social!hållbarhet!är!de!vanor!och!institutioner!som!människor!vill!bevara!oavsett!
vad! den! ekologiska! hållbarheten! egentligen! kräver! för! livsstilsförändringar!
(Vallance,! Perkins,! &! Dixon,! 2011).! Ett! mer! globalt! perspektiv! på! social!
hållbarhet! finns! till! exempel! i! FN:s! milleniemål,! som! kan! ses! som! en! del! av!
hållbar!utveckling!som!direkt!relaterar!till!Brundtlandkommissionens!syn!på!att!
de! viktigaste! mänskliga! behoven! att! tillfredsställa! är! de! fattigas! behov!
(Millenniemålen,!1987).!
!

Dessa! perspektiv! på! social! hållbar! utveckling! är! olämpliga! som! grunder! för! att!
granska! situationen! för! social! hållbar! utveckling! i! Husby.! Milleniemålen! är!
globala!kriterier! för!utveckling!som!har!ett! fokus!och!en!skala! som! inte!går!att!
tillämpa! på! utvecklingen! i! ett! litet! område! i! Stockholm.! De! två! andra!
användningarna! är! otillräckliga,! då! de! snarare! berör! människors! åsikter! och!
vanor!jämfört!med!ekologisk!hållbarhet!än!en!hel!serie!utmaningar!för!mänskligt!
välmående,!jämförbar!i!komplexitet!med!ekologisk!hållbar!utveckling.!!

!
Situationsanpassad!definition!
Samtidigt!är!bristen!på!en!generell!definition!av!social!hållbarhet!inte!enbart!en!
nackdel,!då!det! innebär!att!det! finns!en! flexibilitet!att!anpassa!social!hållbarhet!
utifrån! de! situationer! som! ska! studeras.! Att! definiera! social! hållbarhet! är! att!
definiera!en!önskvärd!och!stabil!riktning!för!mänskligheten,!vilket!med!rätta!kan!
ses! som! orimligt.! Därför! är! det! vanligt! att! arbeta!med! social! hållbarhet! genom!
situationsanpassade!avgränsningar!och! indikatorer!som!är!speciellt!avgränsade!
baserat!på!vad!som!undersöks!och!vilka!sociala!problem!som!undersöks.!!Social!
hållbarhet! ses!alltså! som!ett!visst! tillstånd,!och! indikatorer!verkar! som!mått!på!
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vägen!dit.! Indikatorerna!nedan! är! exempel! på! indikatorer! för! social! hållbarhet.!
Dessa!exempel!är!valda!eftersom!de!kan!användas!för!att!analysera!situationen!i!
Husby!(McKenzie,!2004;!Dempsey et. al., 2011).!
!

K Tillgänglighet!till!viktig!service!(hälsa,!utbildning,!boende!osv.)!

K Demokrati!och!politiskt!deltagande!på!lokal!nivå!såväl!som!i!val!

K En!känsla!av!tillhörighet!

K Förmågan!för!samhällen!att!uppfylla!sina!egna!behov!

K Rättvisa!och!samma!möjligheter!oavsett!bakgrund!

K Rättvisa!mellan!generationer,!förmåga!att!uppfylla!behov!även!i!framtiden!

K Mångfald!och!tillgänglighet!

K Livskvalitet!

!

Vid! användning! av! indikatorer! är! det! nödvändigt! att! först! undersöka! vilka!
aspekter! av! social! hållbarhet! som! är! relevanta,! finna! indikatorer! för! dessa!
aspekter!för!att!sen!avgöra!hur!den!sociala!hållbarheten!kan!mätas!utifrån!dem.!
Inför!ett!projekt!med!syfte!att!förbättra!den!sociala!hållbarheten!i!ett!område!är!
det! relevant!att!göra!en! inventering!av!vilka! sociala!problem!som!är!viktigast! i!
område!istället!för!at!utgå!från!förutfattade!meningar.!!
!

Indikatorsystem! har! viktiga! nackdelar.! Till! exempel! avgör! urvalet! av!
indikatorerna!vilka!frågor!som!hanteras!och!vilka!som!inte!ses!som!aspekter!av!
social!hållbar!utveckling.!Det!är!därför!nödvändigt!att!vara!transparent!med!vilka!
frågor! som! nedprioriteras! i! ett! urval.! Ett! urval! är! dock! nödvändigt,! eftersom!
sociala! problem! är!många,! vitt! skilda! och! skiftar! från! område! till! område.! Hur!
indikatorer! väljs! och! hur! de! mäts! är! alltså! viktiga! steg! i! processen! för! en!
granskning!av!social!hållbarhet.!Det!finns!också!en!risk!att!större!fokus!ligger!på!
mer!enkelt!kvantifierbara!mått,!som!till!exempel!skolbetyg,!snarare!än!abstrakta!
koncept!som!rättvisa.!!
!

Andra!problem!med!McKenzies! indikatorsystem!är! just!att!processen!bör!göras!
om!för!varje!fall.!Det!är!ett!stort!arbete!att!varje!gång!identifiera!nya!indikatorer!
som! är! relevanta! för! området.! För! att! områden! ska! ses! som! lika! behöver! både!
indikatorerna!och!skalan!vara!densamma,!vilket!leder!till!att!det!inte!går!att!göra!
övergripande! jämförelser! mellan! områden.! Dessutom! så! innebär! arbetet! med!
identifikation!av! indikatorer!och! skalor!ett! stort! arbete! som!är! tidsmässigt!och!
ekonomiskt!krävande.!För!att!processen!ska!gå!enklare!är!det!viktigt!att!koppla!in!
personer! som! är! utbildade! om! och! har! kunskaper! inom! sociala! frågor.! Att!
engagera!experter!i!processen!kan!minimera!arbetstiden!Det!är!emellertid!viktigt!
att! ”experterna”! undviker! förutfattade! meningar! och! inte! bara! se! samma!
problem!och!styrkor!på!alla!platser.!!
!

Det!finns!alltså!styrkor!och!svagheter!i!alla!definitioner!som!vi!har!hittat!och!att!
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välja! en! statisk! definition! om! social! hållbarhet! verkar! inte! möjligt,! då! social!
hållbar!utveckling!är!dynamisk.!Därför!har!vi!valt!att!inte!utgå!utifrån!en!generell!
definition! av! social! hållbarhet.! Vi! har! kommit! fram! till! att! då! olika!definitioner!
och!indikatorer!är!relevanta!i!olika!fall,!så!borde!ett!arbete!för!social!hållbarhet!
inkludera! ett! urval! av! definitioner! och! indikatorer,! anpassat! till! den! aktuella!

situationen.!Därför!har!vi! i!arbetet!valt!att!framför!allt!diskutera!de!aspekter!av!
social! hållbarhet! som! direkt! kan! relateras! till! medborgardialoger! och! som! i!
intervjuer!eller!litteratur!tagits!upp!som!problem!eller!utmaningar!för!Husby.!!
!

Miljonprogrammet:!bakgrund,!utveckling!och!dagsläget!

Bakgrund!
Under! andra! världskriget! införde! staten! en! hyresreglering! för! att!motverka! de!
potentiella!höjda!hyrorna!som!hotade!med!att!uppstå!på!den!svenska!marknaden 
(Birgersson, 2008).! Hyresregleringen! resulterade! i! att! bostadsköerna!ökade! och!
1964! var! köerna! uppe! i! 400! 000! personer! som! väntade! på! bostad.! ! För! att!
jämföra! är! det! ungefär! lika! många! som! 2014! stod! i! bostadskö! i! Stockholm! 
(Sundkvist, 2014).!Förutom!att! staten! införde!en!hyresreglering!så!bromsade!de!
upp! bostadsbyggandet! efter! andra! världskriget! för! att! motverka!

efterkrigskonjunkturen! och! istället! satsades! kapital! bland! annat! i!

exportindustrin.! Samtidigt! gjordes! en!utredning! som!presenterades!1946!och! i!

Statens!Offentliga!Utredningar!1945:63!presenterades!bland!annat!att!bristen!på!
moderna!lägenheter!med!tillräckligt!utrymme!kunde!förhindra!den!ekonomiska!
utvecklingen! i! Sverige.! Det! lyftes! även! fram! att! det! endast! var! 1/3! av! alla!
bostäder! som!hade!en!WC!och!2/3!av! alla!bostäder! saknade!elK! eller! gasK! spis.!
Detta! resulterade! i! att! det! föreslogs! både! renoveringK! och! rivningsåtgärder! 
(Kuljanin, 2010).!
!

För! att! ta! tag! i! problemet! började! staten! föra! en! politik! som! syftade! till! att!
stimulera!bostadsproduktionen.!Detta!genomfördes!till!viss!del!genom!att!staten!
bidrog! med! ekonomiskt! stöd! och! lagstiftning! medan! kommunerna! köpte! in!
jordbruksmark! i! utkanten!av! städer!och!ansvarade! för!den! fysiska!planeringen 
(Bengtsson, n.d.).!I!slutet!av!1950Ktalet!hade!man!lyckats!öka!bostadsstandarden!
och!minskat!trångboddheten.!Samtidigt!hade!dock!invandringen,!urbaniseringen!
och! reallönerna! ökat (Kuljanin, 2010).! Detta! ledde! till! bland! annat! att! många!
barnfamiljer! efterfrågade! boende! med! högre! standard! och! det! uppdämda!
behovet! av! bostäder! var! enormt.!Med!det! blev! bostadsfrågan! en! viktig! politisk!
diskussion! och! från! 1965! startades! miljonprogrammet (Bengtsson, n.d.).!
Miljonprogrammet!är!egentligen!inte!ett!program!som!staten!har!haft,!utan!är!ett!
uttryck!som!myntades!utifrån!Ernst!Michanek!paroll!”En!miljon!bostäder!på!10!
år” (Jörnemark, n.d.).!Om!detta!genomfördes!eller! inte!diskuteras! i!vissa!kretsar!
än! idag,! enligt! SCB! byggdes! det! 1! 006! 000! bostäder! mellan! 1965K1974! 
(Statistiska Centralbyrån, 2013, s. 165).!
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!

Miljonprogrammet! hade! som! syfte! att!

bygga!bort!den!bostadsbrist!som!fanns!

i! Sverige! samt! bygga! bostäder! så! att!
arbetarklassen! fick! det! bättre! ställt! 
(Ekdal, n.d.;! Werner, 2013).! ! För! att!
genomföra! målet! med! 100! 000! nya!
bostäder! per! år! så! genomfördes!
förändringar! i! regelverk! och! olika!
stimulansmetoder.! En! del! av! det! som!

genomfördes! var! finansiering! av!

bostadsbyggande! från! staten,!

tilläggslån,!möjlighet!till!ökat!kreditstöd!
vid!ombyggnationer!i!syfte!att!förbättra!
saneringsverksamheten! samt! nya!

byggnormer.! Det! var! främst! de!

kommunala,! allmännyttiga!
bostadsföretagen! som! spelade! en!

central! roll! under! denna! period.! De!

ökade! sin! andel! av! bostäder! i! Sverige!
från!5%!1945!till!25!%!1990 (Kuljanin, 
2010).!
!

Ett! förslag! som! ligger! till! grund! för! de! klassiska! delarna! av!miljonprogrammet!
var!”tusenlägenhetskvoten”.!Den!innebar!att!det!företag!som!kunde!uppvisa!att!
de!kunde!serieproducera!1000!lägenheter!fick!förtur!till!bra!lån.!Detta!gjorde!att!
många!bostadsföretag!serieproducerade!höga!hus!i!början!av!byggperioden.!Runt!
1970!började!idén!om!att!bygga!bostäder!för!alla!att!kritiseras!och!många!företag!
insåg! redan! nu! att! en! social! segregation! börjat! ske! i! de! nybyggda! områdena.!
Detta! ledde! till! att! de! insåg! att! varje! invånare! var! en! enskild! individ! och! hade!
unika! behov,! vilket! blev! en! väckarklocka! och! under! de! sista! 5! åren! lades!
produktionen! om! från! flerbostadshus! till! småhus.! Detta! innebar! en! markant!
förändring.! Av! de! ca! 100! 000! nya! bostäderna! som! byggdes! varje! år! så!
förändrades!fördelningen!från!75!000!nyproducerade!lägenheter!år!1970!till!27!
000!stycken!år!1975! (Ekdal, n.d.).!
!

De!hus!som!byggdes!under!miljonprogrammets!tid!består!inte!endast!av!de!mest!
kända!betonghöghusen,!utan!fördelningen!är!rätt!jämn!mellan!tre!olika!varianter!
av! bostäder,! 1/3! av! husen! var! höghus,! 1/3! småhus! och! 1/3! låga!
flerbostadsområden.!Eftersom!det!byggdes!många!nya!hus!under!kort! tid!växte!
nya! stadsdelar! fram! och!möjligheten! att! bygga! från! grunden! fanns! i! vissa! fall.!
Under!samma!tid!ökade!tillgången!till!bil!snabbt!i!Sverige.!1950!fanns!det!5!bilar!
per!100! invånare,!men! tio!år! senare!var! siffran!uppe! i!16!och!ytterligare!15!år!

!
Figur& 1 . ( Bostadsbristen( ledde( till( att(
drastiska( reklamskyltar( sattes( upp( av(
Stockholm( Stad.( Reklamen( syftade( till( att(
avskräcka( medborgare( att( flytta( till(
Stockholm.(Bild:(Stockholms(Stadsmuseum.!
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senare!hade!den! fördubblats.!Dessutom!ökade!antalet! trafikanter! i! trafiken!och!
ett! ökat! behov! av! att! separera! biltrafiken! från! barn,! cyklar! och! gående! hade!
uppmärksammats.!Detta!resulterade!i!ett!helt!nytt!tankesätt!och!det!ledde!till!att!
man!anlade!stora!parkeringsplatser!i!närheten!av!bostadsområdena!och!därifrån!
ledde!separata!gångK!och!cykelvägar!in!mot!de!i!princip!bilfria!bostadsområdena.!
Detta!gångK!och!cykelnät!gjorde!att!möjligheten!till!gröna!ytor!ökade!och!många!
lekplatser!och!idrottsplatser!byggdes.!De!matargator!som!gick!igenom!områdena!
sänktes!ofta!ner!och!gångbroar!byggdes!över!för!att!förhindra!de!boende!från!att!
gå!över!bilvägarna.!
&
Miljonprogrammets&utveckling&
I!det!här!avsnittet!generaliseras!miljonprogrammens!väg!från!de!ambitioner!och!
visioner!som!projektet!hade! till!den!situation!som!gäller! idag.!Det!är!viktigt!att!
påpeka! att! det! som! beskrivs! är! trender! som! inte! har! påverkat! alla!
miljonprogramsområden!eller!de!som!har!bott!i!dem.!
!

Miljonprogrammets!era!tog!slut!runt!1974,!delvis!därför!att!bostadsmarknaden!i!
Sverige!var!mättad!men!också! till!stor!del!pga.!oljekrisen.!Bostadsproduktionen!
saktade!in!snabbt!och!75K76!var!produktionen!nere!på!50!000!lägenheter!per!år.!
Miljonprogrammet!var!på!många!sätt!en!succé!och! innebar!en!standardhöjning!

för! svenska! bostäder.! Bostadsbristen! byggdes! bort! och! en! stor! del! av! Sveriges!

befolkning!fick!tillgång!till!en!helt!ny!boendekvalitet!(Ekdal, n.d.).!
!

Dock!började!de!nybyggda!områdena! snabbt! få! kritik.!Redan!1970!publicerade!
Bengtzon,!Lundgren!och!Delden!boken!”Rapport!Tensta”!vilken!var!kritisk!mot!
miljonprogrammet! och! en! negativ! bild! av! bebyggelsen! lades! fram! baserad! på!
intervjuer,!reportage!och!bilder.!Boken!följdes!upp!av!andra!från!olika!författare!
och! den! negativa! bilden! av! miljonprogramsområden! började! spridas! bland!
allmänheten!(Lager & Kignell, 2006).!
!

Trots! att!miljonprogrammet!även! innehöll! andra!bostadsformer!var! lägenheter!
det!absolut!vanligaste.!Det!nya!överskottet!på!bostäder!gjorde!att!det!var!enkelt!
att!byta!upp!sig!för!de!som!hade!råd,!och!efter!miljonprogrammets!slut!kan!man!
säga! ”att( de( rika( nu( tog( igen( vad( de( förlorat( och( att( det( nu( var( deras( tur( att(
bygga.”.! Samtidigt! som! miljonprogrammets! status! föll! byggdes! också! nya!
områden!med!villor!och!radhus.!Därmed!flyttade!många!som!hade!ekonomiska!

möjligheter! till! modernare,! större! boenden! utan! miljonprogrammets! stigma.!

Kvar!blev!till!stor!del!den!mindre!resursstarka!andelen!av!befolkningen!och!en!

viss! del! av! beståndet! stod! tomt,! vilket! inte! förbättrade! områdenas! situation 
(Ekdal, n.d.).!
!

Flera! miljonprogramsområden! drabbades! också! av! flera! sorters!

segregationsproblematik:! etnisk,! ekonomisk! och! social.! 90Ktalets! ekonomiska!
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kris! innebar! nedläggningar! av! service! i! flera! miljonprogramsområden.! Bland!
annat!Husby! drabbats! av! en! stegvis! nedmontering! av! service.! Trots! de! sociala!

ideal! som! fanns! med! i! planeringen! av! miljonprogrammet,! bidrog! de! olika!

problemkällorna!till!att!områdena!blev!sedda!som!otrygga!problemområden,!en!
uppfattning!som!delas!av!en!andel!av!de!boende.!Samtidigt!finns!det!människor!
som!har!bott!i!miljonprogrammen!i!40!år!och!generationer!som!har!växt!upp!där,!
omedvetna!om!att!de!bor!i!ett!område!med!dåligt!rykte!tills!de!möter!omvärldens!
reaktioner!(Formas,!2012;!Lilja,!2002).!!

!

Idag!
Det! som! idag! ofta! förknippas! med! miljonprogrammen! är! de! klassiska!

höghusområdena,! med! karaktärsdrag! som! till! exempel! gröna! parker! mellan!

husen,!säker!miljö!för!barnen!att!leka!i!och!lite!biltrafik!inom!områdena!(Rojas,!

2015).!Under!mitten!av!1900Ktalet!var!begreppet!”folkhemmet”!något!som!hela!

samhället!kretsade!kring!vilket! ledde! till!att!man!hade!mycket! fokus!på!sociala!

aspekter!under!byggandet!av!bland!annat!miljonprogrammen! !(Walldin,!2015).!

Att! säga! att! förutsättningarna! i! miljonprogramsområden! inte! är! bra,! tycker!

varken!Walldin!(2015)!eller!Rojas!(2015)!är!välunderbyggda!argument.!!

!

I!dagsläget!står!upp!emot!600!000!av!de!830!000!lägenheterna!i!flerbostadshusen!
i!behov!av!renoveringar!som!är!kostnadskrävande.!Vad!som!ska!göras!med!dessa!
bostäder!är!omstritt!mellan!olika!debattörer,!vissa!anser!att!allt!borde!rivas!och!
bygga! nytt,! medan! andra! anser! detta! vara! en! absurd! och! överdriven! drastisk!
åtgärd.!Vidén!(2013)!menar!att!det!är!bättre!att!sköta!underhållet!på!husen!och!ta!
en!försiktig!förnyelse!som!är!det!stora!behovet.!Dessa!hus!ska!ses!som!en!resurs!
för!att!nå! en!hållbar!utveckling,!både!ekonomiskt,!ekologiskt!och!socialt! (Ekdal, 
n.d.).!!

!

Olika!bilder!av!miljonprogrammet!
Idag! har! miljonprogrammet! blivit! ett! begrepp! med! olika! betydelser! för! olika!

personer.! För! en! del! av! Sveriges! befolkning! förknippas! begreppet! med! de!

höghusområden!som!byggdes!mellan!1965K75! !och!med!dessa!områdens! rykte!

om!att!ha!stor!arbetslöshet,!en!dålig!ekonomisk!situation!och!stor!social!oro.!Som!

tidigare! nämnt! publicerade! Bengtzon,! Lundgren! och! Delden! boken! ”Rapport!

Tensta”,!vilken!var!kritisk!mot!miljonprogrammet!och!lade!fram!en!negativ!bild!

av!bebyggelsen!baserad!på!intervjuer,!reportage!och!bilder.!Boken!följdes!upp!av!

andra! från!olika! författare!och!den!negativa!bilden!av!miljonprogramsområden!

började!spridas!bland!allmänheten.!1990!kom!en!skiljeväg!där!dagens!två!olika!

ideologiska! linjer! uppstod.! Den! ena! är! starkt! kritisk! till!

miljonprogramsområdena! då! de! är! storskaliga,! har! sociala! problem! och! är!

monotona,!medan!den!andra!linjen!ser!potential!och!värde!i!områdena!vilket!ger!
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en!anledning!till!att!spara!dem!och!ta!till!vara!på!de!kvalitéer!som!finns!(Lager!&!

Kignell,!2006).!

!

När!socialantropologen!Walldin!(2015)!pratar!om!miljonprogram!så!syftar!hon!

på!de!hus!som!byggdes!från!1965!till!1975,!oberoende!om!det!är!höghus,!småhus!

eller! radhus.! Konsulten! Rojas! (2015)! använder! inte! ordet!miljonprogram! ofta,!

utan! pratar! om! områden! med! miljonprogramskaraktär! vilket,! enligt! honom,!
innebär!att!en!del!av!ett!område!blivit!stigmatiserat!av!det!resterande!området.!

Enligt!Rojas!så!leder!stigmatiseringen!till!en!social!situation!som!inte!är!hållbar!

och!det!är!en!viktig!del!i!begreppet!miljonprogramskaraktär(((Rojas,!2015).!Den!
lokalt! engagerade! Husbybon! Arne! Johansson! anser! att! begreppet!

miljonprogrammet!är!den!satsning!som!fanns!i!början!av!60Ktalet!som!syftade!till!

att!bygga!bort!bostadsbristen,!det!var!en!industrialiserad!byggnadsprocess!med!

många!misstag!och!problem!på!vägen!(Johansson,!2015).!

!

Bara!bland!dessa!olika!personer!så!kan!vi!se!en!skillnad!i!definitioner!och!olika!

värderingar! som! läggs! i! begreppet! miljonprogram.! Studier! gjorda! på!

miljonprogramsområdet! Öster! i! Gävle! visar! på! konsekvenserna! som! negativa!

rykten! från! omgivningen! kan! generera.! Det! kan! leda! till! ökad! kriminalitet,!

missnöjdhet!samt!social!oro!i!områdena!(Sundin,!2007).!Eftersom!Husby!har!ett!

dåligt!rykte!bland!både!svensk!media!och!många!invånare!i!Sverige!så!kan!detta!

vara!en!anledning!till!att!folk!känner!sig!utanför.!I!Husby!är!inte!sammanhållning!

något!som!de!boende!idag!har!problem!med,!utan!det!är!snarare!osäkerhet!inför!

vad!utomstående!kan!göra! som!skapar!oro! (Johansson,!2015).!Detta!gör!att!en!

viktig!del!av!hållbarhetsarbetet!i!Husby!bör!vara!fokuserat!på!att!skapa!ett!bättre!

rykte!för!området!i!Stockholm.!Hur!det!kan!göras!är!ingen!lätt!fråga!att!ta!tag!i.!

Dessutom!har!Husby! fått! relativt!mycket!negativ!press!och!det!krävs!en!större!

andel!positiva!artiklar!än!negativa!för!att!det!ska!bli!neutraliserat.!Det!har!gjorts!

jämförelser! som! visar! att! det! publiceras! fler! negativa! artiklar! om!

miljonprogramsområden!än!andra!områden!(Rojas,!2015).!!

!

Gentrifiering!vid!renovering!
En! av! riskerna! vid! renoveringen! av! miljonprogrammen! är! att! områdena!

gentrifierias,! alltså! genomgår! en! ”statushöjning”! sådan! att! området! ändrar!

karaktär! och! invånarna! till! stor! del! ersätts! mot! resursstarkare! grupper! än! de!

som!bott! där! tidigare.! Det! går! att! argumentera! för! att! denna! utveckling! skulle!

vara! gynnsam! för! miljonprogrammet,! som! sen! 70Ktalet! inte! har! varit!

förstahandsvalet!för!ekonomiskt!starka!grupper.!!

!

Många!miljonprogramsområden!i!Stockholm!har!önskvärda!egenskaper!som!bra!

kommunikationer!och!tunnelbana!samt!närhet!till!grönområden.!Dock!är!många!

hus! i! behov! av! renovering,! skolorna! och! servicen! i! områdena! är! under!
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genomsnittet! och! ett! dåligt! rykte! bidrar! till! att! minska! områdens! status! och!

attraktivitet.! Detta! möjliggör! för! hushåll! som! är! mindre! resursstarka! att! bo! i!

området! och! ta! del! av! dess! attraktiva! sidor.! En! av! riskerna! som! setts! vid!

upprustningar! av!miljonprogramsområden! är! att! hyror! och! standard! höjs! i! så!

hög! grad! att! de! tidigare! invånarna! i! princip! tvingas! flytta.! I! upprustningen! av!

Husby!var!planen!ursprungligen! sådan! att! en! stor!del! av! invånarna! inte! skulle!

kunna! bo! kvar,! vilket! förändrades! först! efter! stora! protester! från! invånarna!

(Johansson,!2015).!!

!

Ett! intressant! begrepp! här! är! också! ekogentrifiering,! användandet! av!

upprustning! och! energieffektivisering! som! en! förutsättning! för! höjda! hyror!

(Bradley,! GunnarssonKÖstling! &! Tunström,! 2015).! Visserligen! så! är!

energieffektivisering!viktigt!och!flera!av!miljonprogrammets!hus!är!dåliga!på!den!

fronten,!men!det!här!är!ändå!ett!exempel!på!ett!fall!där!ekologisk,!ekonomisk!och!

social!hållbarhet!står!i!konflikt.!Ironiskt!nog!leder!en!mer!resursintensiv!livsstil!

till! ett! större! ekologiskt! fotavtryck,! så! ett! gentrifierat! energieffektiviserat!

miljonprogramsområde!behöver!inte!ha!ett!mindre!ekologiskt!fotavtryck!sett!till!

invånare.!!

!

Gentrifiering! kan! ses! som! en! naturlig! aspekt! av! marknadsekonomin:! varför!

skulle!inte!hyresvärdar!vilja!höja!områdens!status!och!attrahera!personer!villiga!

att!betala!högre!hyror?!Samtidigt!behöver!vi!ställa!frågan!om!vem!som!ska!ha!råd!

att!bo! i!Stockholm,!och! i!vilket!skick!bostäder!ska!behöva!vara! i! för!att!ha! låga!

hyror.! Det! kan! vara! önskvärt! för! de! boende! i! till! exempel! Husby! att! området!

förbättras! men! att! det! samtidigt! inte! blir! ”för! fint”,! vilket! är! en! intressant!

motsägelse!(Walldin,!2015).!

!

Husby!
Husby! är! en! stadsdel! som! ligger! i! norra! delen! av! Stockholm! och! gränsar! till!

Akalla,!Kista!och!Tensta.!!

!
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I! 900! år,! fram! till! 1905,! var! Husby! jordbrukslandskap! och! det! var! inte! förrän!

staten! började! köpa! på! sig! mark! som! området! förändrades.! Järvafältet,! som!

ligger! precis! bredvid! Husby,! användes! som! militärt! övningsområde.! Detta!

innebar!att!endast!militären!fick!bygga!nya!byggnader!i!området!vilket!ledde!till!

att! jordbrukslandskapets! karaktär! behölls! ända! fram! till! 60Ktalet.! När! sedan!

staten!satte!målet!om!1!miljon!bostäder!på!10!år!så!insåg!Stockholm!Stad!att!de!

var!i!behov!av!mark!att!bygga!bostäder!på!och!efter!denna!insikt!föll!blickarna!på!

bland! annat! Husby.! Det! var! starten! till! bostadsexploateringen! i! området!

(Stockholms!Spår,!1998).!

!

År!1974!stod!nuvarande!Husby!färdigt!för!inflyttning.!Majoriteten!av!bostäderna!

i! området! är! lägenhetshus! som! byggdes! under! miljonprogramstiden!!

(Stockholms!Stad,!n.d.).!Området!är!strikt! funktionsK!samt!trafikseparerade!och!

dessutom! är!många! lägenheter! extremt! standardiserade.!Husby! består! till! stor!

del! av! 5Kvåningshus! med! loftgångar! och! fortfarande! är! majoriteteten! av!

lägenheterna!hyresrätter.!En!renovering!är!under!arbete!i!Husby!(Swansson!et.!

al.,!2009).!

!

&
Figur!2 .(Husby(ligger(i(norra(delen(av(Stockholm.(Bilden(föreställer(en(karta(över(Stockholm(med(
Husby(markerat(i(rött,(högt(upp(i(vänstra(hörnet.(Bild:(Eniro(



! ! 20! ! !

Husbykravallerna!
Att! många! känner! till! Husby! idag! beror! till! stor! del! på! de! så! kallade!

”Husbykravallerna”!som!pågick!i!maj!2013.!Det!gav!eko!utanför!Sveriges!gränser!

och!nyhetskanaler!som!CNN!och!BBC!rapporterade!om!kravallerna!!(BBC,!2013;!!

Halasz!et.!al.,!2013).!Den!tändande!gnistan!för!Husby!kravallerna!var!en!69Kårig!

man! som! blev! skjuten! av! polisen! den! 13!maj.! Enligt! By! (2014)! så! ska! polisen!

först!ha!nekat!till!att!mannen!avlidit!och!sedan!gått!ut!med!felaktiga!uppgifter!i!

media.!Då!sjönk!det!redan!låga!förtroende!till!polisen!hos! invånarna! i!området.!

Dejan!Stankovic,!dåvarande!chef! för!preventionsenheten! i!KistaKRinkeby,! sa! till!

DN!att!enligt!honom!var!dödsskjutningen!av!den!69Kåriga!mannen!bara!droppen!

som!fick!bägaren!att!rinna!över.!Många!visste!egentligen! inte!vem!mannen!var,!

men!såg!det!som!ett!bevis!på!att!polisens!trakasserar!folk!för!att!de!bor!i!Husby!

(By,!2014).!

!

Innan! kravallerna! startade! den! 19! maj! hade! organisationen! Megafonen! haft!

protester! mot,! enligt! dem,! polisens! brutalitet! (By,! 2014).! Megafonen! är! en!

organisation!som,!enligt!deras!hemsida,!förenar!ungdomar!i!förorten!och!arbetar!

för! ett! samhälle! där! alla! har! samma! förutsättningar! och! medborgarna!

bestämmer! över! politiken! och! inte! omvänt! (Megafonen,! n.d.).! Det! är! inte!

bekräftat! att! dessa! demonstrationer! påverkade! upploppen,! men! både! polis,!

brottsförebyggare!och!socialtjänsten!i!området!tror!att!Megafonens!engagemang!

påverkade!en!del!ungdomar!att!vandalisering!var!rätt!väg!!(By,!2014).!

!

De! som! startade! kravallerna! var! ungdomarna! i! området.! De! började! med!

stenkastning!mot! poliser! och! bilbränder.! Efter! starten! eskalerade! det! hela! och!

folk!utifrån!Husby!anslöt!sig!(By,!2014).!Det!är!dock!viktigt!att! inse!att!det! inte!

bara! var! polisen! som! gick! ut! och! försökte! förhindra! kravallerna,! polisen! var!

snarare!ett!av!problemen,!utan!det!var!när!invånarna!i!Husby!började!gå!ut!och!

försöka!lugna!ner!de!som!bråkade!som!det!till!slut!blev!lugnt.!Under!kravallerna!

han!många!av!de!ungdomar!som!startade!bråken!att! lugna!ner! sig!och! försöka!

rädda!sin!hemmamiljö!istället!(de!los!Reyes,!o.a.,!2014).!

!

Järvalyftet!
Som!man!kan!anta!så!har!inte!Husbykravallerna!uppstått!utifrån!ingenting,!utan!
det!har!varit! en!del!missnöje! sedan! tidigare!och!stadsdelens!problem!har!varit!

föremål!för!fler!olika!åtgärder.!!Trots!att!mycket!av!både!kommunala!och!statliga!

initiativ! har! försetts! med! ekonomiska! medel! så! har! den! önskade!

samhällsutvecklingen! med! stabilitet! och! positiva! spiraler! inte! uppnåtts!

(Swansson!et.!al.,!2009).!

!

2007! startades! Järvalyftet! som! hade! som! syfte! att! kring! Järvafältet! skapa!

”långsiktiga( investeringar( för( att( förbättra( levnadsvillkoren”( (Stockholm! Stad,!
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2015).(De! stadsdelar! som! tillhör! Järvalyftet! är! Akalla,! Rinkeby,!Hjulsta,!Husby,!
Kista! och! Tensta.! Järvalyftet! pågår! än! idag! och! ur! detta! har! projektet! ”Vision!

Järva! 2030”! vuxit! fram.! Målet! är! att! tillsammans! med! boende! och! andra!

intressenter! i!områdena!skapa!en!ekonomisk!och! social!positiv!utveckling! som!

gör!Järva!till!ett!attraktivt!boendeområde!dit!många!vill!flytta,!men!främst!stanna!

kvar! i! ! (Stockholms!Stad,! n.d.).! Vision! Järva!2030!har! fyra! stora! fokusområden!!

(Vidén,!n.d.):!

• En!varierande!och!bra!stadsmiljö!samt!boende!!

• En!mer!stark!utbildning!och!förbättrad!språkundervisning!!

• Ökat!antal!jobb!och!företagande!!

• Ökad!trygghet!i!det!vardagliga!livet!

!

Åsikterna! kring! Järvalyftet! och!Vision! Järva! 2030! är! splittrade! och! arbetet! har!

fått!en!hel!del!kritik.!Bland!annat!så!har!kommunpolitikern!Gunilla!Buhr,!enligt!

Westin! (2011),! framfört! åsikter!om!att!medborgarna! inte!haft! speciellt!mycket!

inflytande!i!processen.!Hon!upplever!det!också!som!att!staden!försöker!att!styra!

hur!områdena!ska!bli! istället!för!att!lyssna!på!de!boende.!Dock!påpekar!hon!att!

inflytandet!har!ökat!efter!att!ett!medborgarinitiativ,!Järvas!Framtid,!skapade!en!

folkstorm!(Westin,!2011).!Det!låga!medborgarinflytandet!i!processen!resulterade!

ibland!annat!i!protester!från!de!boende!i!Husby!2007.!De!kände!sig!överkörda!av!

Svenska!Bostäder!när!bostäderna!i!området!planerades!att!i!vissa!fall!rustas!upp!

till!nyproduktion!och!andra!skulle!rivas.!Om!detta!hade!skett!hade!många!av!de!

boende! behövt! flytta! ifrån! Husby! och! det! var! inte! därför! de! hade! krävt!

renovering!av!lägenheterna!2005!(SABO,!n.d.;!Johansson,!2015).!

!

Medborgardialoger!

Medborgardialogers!bakgrund!
Medborgardialoger! är! processer! där! individer! som!påverkas! av,!men! som! inte!

tidigare! får!vara!en!del! av!beslutsprocessen,! fått!diskutera!planer!och!uttrycka!

sina!åsikter.!Stockholms!stad!definierar!medborgardialog!som:!!

”Dialog!–!medborgarna!ges!möjlighet!att! i!olika! former!möta!andra! för!att! föra!

dialog!om!olika!frågor!som!rör!samhällets!utveckling.!Utgångspunkten!är!att!alla!

ska! få!möjlighet! att! föra! fram! sin! åsikt! och! argumentera! för! sin! syn!på! frågan,!

utveckla! och! dela! förståelse! och! samförstånd! och! för! att! säkerställa! att!

medborgares! intressen,! kunskap! och! önskemål! förstås! och! beaktas! i! den!

fortsatta!politiska!processen”!(Stockholms!stad,!2014).!

!

Dialogen! ska! idealt! vara! en!mötesplats! och! ett! diskussionsforum!med! syfte! att!

skapa! förståelse! och! samförstånd.! Medborgarna! får! en! plats! att! uttrycka! sina!

åsikter! och! tankar,! men! de! påverkar! inte! planeringsprocessen! via! direkt!

inflytande.! En!medborgardialog,! som! begreppet! används! i! Sverige,! innebär! att!

medborgarna! får!komma! in! i! en!planprocess! innan!det! formella! stadiet.!På!det!
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sättet!kan!kommuner! fånga!upp! frågeställningar!och!åsikter,! samt!öka!kvalitén!

på! planeringen! (Boverket,! 2015a).! Enligt! Plan! och! Bygg! Lagen! (PBL)! har!

kommunen! en! skyldighet! att! bjuda! in! till! samråd! med! berörda! parter!!

(Håkansson! &! Cars,! 2013).! Vid! detta! samråd! ska! kommunen! presentera! ett!

relativt! stort! material! vilket! innebär! att! många! beslut! och! ställningstaganden!

redan!är!fattade!och!förändringar!är!svåra!att!genomföra.!Vilka!aktörer!som!ska!

delta!är!ofta!bestämt!genom!ägarskap,!vilket!gör!att!ägaren!av!ett!hyreshus!kan!

påverka! men! inte! hyresgästerna.! Om! ett! initiativ! istället! tas! att! bjuda! in!

medborgarna! redan! innan! dessa! ställningstaganden! är! gjorda,! kan! kunskap,!

behov! och! medborgarnas! erfarenheter! ligga! till! grund! för! ställningstaganden!!

(Boverket,!2015b).!

!

Top7down&process&
Medborgardialoger! kan! utformas! på! olika! sätt! med! olika! syften,! men! är! så!

kallade! topKdown!processer.!Det! betyder! att! stora! aktörer! som!kommuner!och!

hyresvärdar! organiserar! och! hanterar! processen.! Medborgardialoger! blir! allt!

vanligare! i! Sverige! och! är! en! form! av! medborgarengagemang.! Medborgares!

engagemang! i! sitt! område! behöver! inte! ta! formen! av! deltagande! i! en!

medborgardialog,!utan!handlar!oftare!om!gräsrotsengagemang!för!en!viss!fråga.!

Medborgares!deltagande!kan!vara!olika!i!storlek!och!syfte!och!innehålla!alltifrån!

starten! på! en! politisk! rörelse! till! att! en! organisation! tar! hand! om! områdens!

ignorerade!grönytor.!Medborgardialoger!är!långtifrån!den!enda!metoden!för!att!

engagera!allmänheten,!men!det!blir!allt!vanligare!att!de!tas!med!för!att!förbättra!

planeringsprocesser.!

!

!

Figur! 3! visar! Sveriges! kommuner! och! landstings! delaktighetstrappa,! som!

beskriver! vilka! fem! steg! av! delaktighet! som! de! arbetar! utifrån.! Ju! högre! upp! i!

trappan,!desto!större!inflytande!har!medborgare.!Medborgardialog!är!det!tredje!

steget! och! är! alltså! ett! mellansteg.! Det! första! steget,! information,! innebär! att!

medborgare! informeras! om! kommande! förändringar! och! det! andra,!

&

&
Figur&3. (Sveriges(kommuner(och(landsting((SKL):s(delaktighetstrappa(
Bild:(Mellanplats.(
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konsultation,! betyder! att!medborgare! får! bidra!med! respons! och! återkoppling.!

De! tre! första! stegen! representerar! främst! ett! skifte! från! envägsK! till!

tvåvägskommunikation,! där! arrangörerna! tar! allt! större! hänsyn! till! vad!

medborgarnas!åsikter!är.!

!

I! det! fjärde! steget,! inflytande,! ingår! ett! längre! tidsperspektiv.! Medborgare! ska!

kunna! följa!och!delta! i!den!process! som!ett! förslag!genomgår!under! längre! tid,!

men! har! trots! namnet! inte! direkt! inflytande! över! processen.! Det! krävs! dock!

mycket!tid!och!ansträngning!för!att!genomföra!delaktighet!vid!inflytandesteget,!

så! den! bör! bara! användas! när! det! faktiskt! finns! intresse! för! att! låta! förslagen!

påverka!processen.!Det!femte!steget,!medbeslutande,!innebär!att!medborgare!får!

möjlighet!att!delta!i!styrelser!och!råd!som!fattar!vissa!beslut!i!frågor!som!rör!till!

exempel!den!lokala!kommunala!skolan!(Stenberg,!o.a.,!2013).!

!

Delaktighetstrappan! ovan! är! härledd! från! Cherry! Arnsteins! deltagandestege!

(Figur!4)! från!1969.!Den!uppstod!som!en!kritik!av!sättet!medborgardeltagande!

hanterades! i! USA! på! 60Ktalet! och! har! annan! bakgrund! och! annat! syfte! än!

medborgartrappan.!

!!

De! uppenbara! skillnaderna! är! att!

Arnsteins! stege! har! fler! steg,! och!

innehåller! steg!med! både! en! högre! och!

lägre! grad! av! delaktighet.! De! två!

nedersta! stegen! innebär! att! inget!

deltagande! förekommer,! och! har!

rimligtvis! ingen!motsvarighet! i! trappan!

som! ju! handlar! om! deltagande.! Medan!

trappan! är! gjord! för! att! hjälpa! de! som!

genomför! dialoger! har! stegen! ett! mer!

kritiskt! perspektiv! och! analyserar! hur!

de! olika! nivåerna! av! inblandning! också!

kan! användas! för! att! manipulera! och!

lugna! medborgarna! till! att! acceptera!

beslut!som!inte!är!till!deras!fördel.!!

!

Den!övre!delen!av!stegen,!”citizen!power”,!finns!inte!direkt!motsvarad!i!trappan,!

då! det! översta! steget! på! trappan,! om! något,! motsvarar! ”partnership”! eller!

”delegated!power”.!Till!skillnad!från!stegen!handlar!deltagartrappan!snarare!om!

alternativ! för! olika! situationer! än! om! steg! för! ökat! medborgarinflytande.!

Modellen! som! Sveriges! kommuner! och! landsting! har! tagit! fram! inkluderar!

framför! allt! vad! Arnstein! (1969)! kallar! ”tokenism”,! alltså! symboliska! åtgärder!

och!saknar!de!flesta!punkter!där!medborgare!får!verkligt!inflytande.!!

!

&
Figur&4. (Arnsteins(deltagandestege(
(
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Varför&medborgardialoger&
Dialoger!är!alltså!bara!ett!alternativ!av!många!sätt!att!engagera!medborgare,!och!

är! långtifrån! det! bästa! för! alla! situationer.! Anledningen! till! att! vi! studerar! just!

medborgardialoger! i! arbetet! är! att! det! är! ett! verktyg! som! blir! allt! vanligare! i!

Sverige!och!som!har!använts!i!Husby.!!

!

Möjliga!syften!med!en!deltagandeprocess!skulle!kunna!vara!att:!!

!

K Bidra!till!ökad!rättvisa!i!samhället!

K Gå!ut!med!information!

K Förstå!och!arbeta!fram!lösningarna!på!allmänna!problem!

K Få! input! som! används! för! att! förbättra! planer,! projekt! och!

resursanvändningar!

K Generera!stöd!för!existerande!planer!

K Öka!det!demokratiska!inflytandet!

!

Vad!syftet!med!deltagandeprocessen!är!påverkar!hur!den!bör!utföras!och!vilket!

steg!den!hamnar!på!(Bryson!&!Quick,!2012).!Medborgardialoger!är!lämpliga!för!

att! informera,! generera! stöd,! förstå! allmänheten! och! öka! det! demokratiska!

inflytandet.!!

!

Enligt! Walldin! (2015)! är! medborgardialoger! ett! väldigt! starkt! demokratiskt!

verktyg!om!det!används!på!rätt!sätt.! I!medborgardialoger!anser!Walldin!att!det!

finns!tre!olika!delsteg:!

• Att!samla!in!information!genom!dialoger!

• Att! försöka! göra! en! gestaltning!med! den! insamlade! informationen,! kan!

resultera!i!till!exempel!en!strukturplan!

• Återkoppling!

!

Om!arrangörer!lyckas!med!dessa!tre!steg!kan!dialogen!lyckats.!Stannar!man!i!det!

andra! steget! kan! dialogen! inte! anses! som! ett! fullt! demokratiskt! verktyg.! Når!

medborgardialogen!bara!till!första!steget,!att!samla!in!information,!så!kanske!det!

inte!ens!borde!få!kallas!som!medborgardialog,!eftersom!det!inte!längre!handlar!

om!en!dialog!utan!är!envägskommunikation!(Walldin,!2015).!Då!motsvarar!det!

inte!längre!en!medborgardialog!utan!lägre!steg!på!deltagandetrappan.!

Exempel!på!medborgardialoger!
Husbydialogen&
Efter! att! Vision! Järva! 2030! bestämdes! för! att! genomföras! har! ett! flertal!

satsningar!genomförts! i!de!aktuella!områdena.!En!av!dessa!är!Husbydialogen.! I!

detta!fall!är!det!Svenska!Bostäder,!som!är!den!största!fastighetsägaren!i!Husby,!

som! tagit! initiativet! att,! tillsammans! med! Hyresgästföreningen! och! Stockholm!

Stad,!bjuda! in!de!boende! i!området.!Dialogen!pågick! från!den!7! till!den!11! juni!
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2009! och! syftade! till! att! skapa! en! dialog! mellan! de! boende! och! de! lokala!

aktörerna.! De! boendes! åsikter! kring! service,! bostäder,! kultur! och! långsiktiga!

utvecklingen!av!Husby!ville!man!kunna!ta!tillvara!på!i!den!framtida!planeringen!

och! förnyelsearbetet! av!Husby.! Under! dessa! dagar! beräknas! ca! 2000! personer!

kommit! förbi! och! deltagit! i! dialogen! och! runt! 3000! olika! åsikter! lämnades!!

(Swansson,!Walldin,!Wiedmann,!Hormazábel!Cortés,!&!Bjerhagen,!2009).!

(
Fler&intressenter&i&processen&
Walldin!(2015),!som!själv!var!med!i!vissa!delar!av!Husbydialogen,!är!kritisk!till!

arbetet.!Hon! säger! att! dialogen! var! ett! ”gott(men( naivt( syfte”.! Enligt! henne! var!
detta!en!av!Sveriges!första!riktigt!stora!medborgardialoger!och!förvaltarna!tog!i!

ordentligt.!Dock!hade!de!inte!förväntat!sig!att!så!mycket!skulle!komma!fram!som!

de! inte!kunde!hantera.!Att!byta!trasiga!dörrar!och!måla!om!trapphus!var!saker!

som! fastighetsägarna! kunde! hantera,! men! de! sociala! problem! som! kom! fram!

hade! de! inte! kompetens! till.! Enligt!Walldin! (2015)! hade! det! behövts! vara! fler!

kommunanställda!involverade!i!processen!för!att!all!information!och!alla!åsikter!

skulle!kunna!fångas!upp.!Hon!ansåg!själv!att!hon!kom!in!för!sent!i!processen!för!

att! kunna! påverka! detta! ordentligt! och! när! hon! idag! är! med! och! arrangerar!

medborgardialoger! så! är! kommunens! deltagande! en! väldigt! viktigt! aspekt! för!

henne.!De!saker!som!Walldin!(2015)!pekar!på!som!misslyckanden!kanske!också!

är! en!del! i! de! saker! som!Arne! Johansson!pekar! ut! som!misslyckanden! i! denna!

process.!Johansson!(2015)!har!starka!åsikter!kring!Husbydialogen!och!är!kritisk!

till! stora! delar! av! den,! främst! till! själva! genomförandet.! Han! menar! att! till!

exempel! de! planerade! ombyggnationerna! av! Husby! gjordes! för! att! byta! ut!

befolkningen!i!området.!Ett!exempel!på!detta!är!då!de!boende!i!några!hus!fick!ett!

informationsbrev! om! rivning! av! lägenheterna! hemskickat! (Westin,! 2011).!

Dessutom!anser!han!att!de!åsikter!och!förslag!som!kom!in!från!dialogen!kunde!

vem!som!helst!ha!gjort!och!att!det!mest!var!ett!spel!för!galleriet.!

!

Johansson! (2015)! och! Walldin! (2015)! ser! Husbydialogen! från! två! helt! olika!

perspektiv,! Johansson! är! boende! i! området! medan! Walldin! var! anställd! som!

konsult!för!arbetet.!Dock!har!båda!framfört!kritik!mot!själva!dialogen.!I!Walldins!

fall!handlar!det!om!problematiken!att! ta! till!vara!på!alla!åsikter!som!hade!med!

den! sociala! aspekten! att! göra,! medan! Johansson! kritiserar! att! beslut! fattades!

utan!att!de!boende!var! tillfrågade!eller!att!de! inte! lyssnades!på.!Det!är!mycket!

möjligt! att! båda! dessa! personers! åsikter! egentligen! bottnar! i! samma! sak,!

informationsbrist.! Dels! är! det! informationsbrist! då! den! insamlande!

informationen! inte! kommer! till! rätt! personer.! Enligt! Walldin! var! kommunens!

inblandning! för! liten,! och! i! Johanssons! fall! kan! det! delvis! handla! om! att!

kommunikationen!om!vad! som!skulle! göras!med!den! insamlade! informationen!

inte!var!tydlig,!vilket!ledde!till!att!de!boende!inte!visste!hur,!var!och!när!de!kan!

påverka.!Just!denna!informationsbrist!är!något!som!Rojas!(2015)!anser!vara!den!
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största! anledningen! till! misslyckade! medborgardialoger! och! missnöje! i!

områdensom!Husby.!!

!

Svenska&Bostäders&syn&på&dialogen&
När!staden!valde!att!genomföra!Husbydialogen!var!en!av!tankarna!att!involvera!
medborgarna! i! planeringen! inför! förändringarna! i! området! och! uppenbarligen!

blev!det!inte!så!lyckat!som!man!hade!hoppats.!Varför!det!blev!som!det!blev!finns!

det! uppenbarligen! olika!meningar! om.!Walldin! och! Johansson! har! sina! åsikter!

om!det!och!det!finns!fler!personer!som!har!åsikter!om!vad!som!gick!snett.!Med!

Husbydialogen!så!gjordes!ett!gott!försök!att!få!ett!demokratiskt!beslutsunderlag,!

även!om!utslaget! av!Husbydialogen! inte!blev! så!bra! som!många!hade!hoppats.!

Enligt! Pelle! Björklund,! VD! på! Svenska! Bostäder,! så! ”tvingades”! en! dialog! fram!

efter!kravallerna!2007!och!idag!anser!han!att!det! finns!många!hyresgäster!som!

är! involverade! i! dialogerna.! Den! dialog! som! han! syftar! på! är! inte! en! stor!

medborgardialog!utan!en!som!är!mer!relaterad!till!endast!bostäder.!Samtidigt!så!

anser!han!att!kravallerna!i!Husby!2013!visade!vikten!av!att!arbeta!med!de!sociala!

frågorna! och! att! detta! görs! genom! att! fler! aktörer! samverkar!

(Fastighetstidningen,!2013).!

!

Larsson! (2015)! på! Svenska! Bostäder,! anser! att! de! som! bostadsföretag! har! ett!

stort! ansvar! för! att! de!boende! ska!känna! sig! trygga! i! området.! Samtidigt! är! en!

känsla! av! tillhörighet! i! sitt! eget! område! och!möjlighet! att! påverka! området! en!

viktig!del!för!att!den!sociala!hållbarheten!ska!öka.!Järvalyftet!har!inte!huvudsyfte!

att! endast! öka! den! sociala! hållbarheten! i! Järva,! men! detta! är! ett! delmål.! Som!

tidigare!nämnts!så!bör!kriterier!för!social!hållbarhet!definieras!för!varje!enskild!

projekt.!Hur!väl!det!är!genomfört!i!Järva,!uppdelat!på!olika!mindre!områden,!har!

vi! ingen! information! om.! Däremot! kan! vi! se! att! aspekten! trygghet! är! ett!

perspektiv!som!man!valt!att!lägga!mycket!fokus!på.!Men!vad!är!det!som!gör!att!

de! boende! känner! sig! mer! eller! mindre! trygga?! Det! är! en! fråga! som! måste!

diskuteras!med!de!boende!och!dialogen!måste! fortgå! löpande.!Sociala! frågor!är!

inget!som!löses!i!en!handvändning.!!

!

Projekt&Mellanplats&i&Göteborg!
Mellan!den!1! januari!2011!och!31!mars!2013!pågick!ett!projekt!som!hade!som!

huvudfokus! att! undersöka! ”hur( medborgare( kan( bli( medskapare( i( stadens(
utveckling”! !(Stenberg!et.!al.,!2013,!s.!4).!Projektet,!som!kallas!Mellanplats,!hade!
miljonprogramsområdena!Hammarkullen!i!Angered!och!Backa!i!Norra!Hisingen!

som! huvudfokus.! Båda! områdena! har! hög! arbetslöshet,! stora! problem! med!

segregation! och! synen! utifrån! på! området! har! stigmatiserats.! Samtidigt! är! det!

områden! som! har! flera! förnyelsearbeten! igång! och! planerade!

stadsutvecklingsprojekt!och!renoveringar!!(Stenberg!et.!al.,!2013).!
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!

Under! tiden! projektet! pågick! genomfördes! det! flera! olika! mindre! projekt.!

Projektet!”Gåsagången!Gror!”!var!ett!av!dessa!och!möjliggjordes!genom!de!olika!

kontakterna!som!projekt!Mellanplats!skapade.!I!detta!fall!var!det!kontakt!mellan!

hyresgäster! och! den! lokala! hyresvärden.! ”Gåsagången! Gror!”! skapades! för! att!

kunna! starta! upp! lokala! odlingar! i! området,! men! med! de! nya! kontakterna!

möjliggjordes! även! att! idéer! om! secondhandbutik,! läxhjälp! och! pysselkvällar!

kunde!bli!verklighet.!”Gåsagången!Gror!”!involverade!både!boende,!förskolor!och!

vissa!utanför!det!lokala!området.!Projektet!höll!på!i!ca!1,5!år!och!trots!att!det!inte!

finns! kvar! idag! ser! forskarna! att! det! kan! ha! gett! nytta! genom! att! skapa! nya!

kontakter! i! området,! vilket! i! sin! tur! kan! göra! att! nya,! oberoende,! initiativ! kan!

startas.!Forskarna!vill!framhäva!det!viktiga!med!att!nätverk!är!något!av!stor!vikt!

eftersom! när! det! inte! finns! naturliga! nätverk! i! ett! område! så! finns! inte! den!

naturliga!mötesplatsen!mellan! invånare,!politiker!och!andra!aktörer! i!området.!

För! att! starta!upp!dessa!nätverk,! när!de! saknas,! kan!nya! initiativ! vara!nyckeln!!

(Stenberg,!o.a.,!2013).!

!

Något!som!forskarna!i!Mellanplats!återkom!till!flera!gånger!är!vikten!av!att!få!de!

exkluderade! och! minoritetsgrupper! att! också! involveras! i! så! kallade!

medborgardialoger! när! förändringar! i! den! lokala! omgivningen! planeras.! Ett!

exempel!som!Stenberg!et!al.! (2013)!berättar!om! i! ”Framtiden!är!redan!här”,!är!

när!det!skulle!arrangeras!en!utställning!om!projektet!”Uteplatsen”.!Dit!kom!inte!

bara! invånare! utan! dessutom! kommuntjänstemän! som! arbetade! med!

medborgardialoger! på! olika! nivåer! i! kommunen.! Enligt! författarna! var! det!

lyckade!med! denna! utställning! bland! annat! den! slumpmässiga! blandningen! av!

personer! som!kom! förbi.!Till! exempel!kom!en!ungdomsarbetare! in!och! sa! sina!

åsikter! om! bygget! som! hen! baserade! på! sin! kunskap! kring! ungdomar! och!

problematiken! kring! droger! och! folk! som! hotar! andra.! Andra! personer! som!

kanske! inte!hade!dykt!upp!om!inte!tajmingen!hade!stämt!var!några!konstnärer!

som! hade! utställning! i! närheten.! De! hade! tidigare! känt! sig! utestängda! av!

kommunen!eftersom!kommunen!inte!ville!ta!vara!på!den!lokala!kunskapen.!Efter!

att!ha!blivit!involverade!i!projektet!bidrog!de!med!idéer!kring!estetik!och!design.!

Som!Stenberg! (2013)!uttrycker! sig! ”i( ljuset( av( dessa( röster”(kom!en!diskussion!
upp!om!social!upphandling!och!under!denna!diskussion!sågs! i!princip!allt! som!

möjligt!och!man!var!överens!om!vikten!av!att!ha!rätt!typ!av!social!upphandling!

och!att!hindren!för!att!förverkliga!detta!inte!borde!vara!så!stora.!!

!

De!slutsatser!som!Stenberg!et.al!(2013)!kommer!fram!till!är!att!denna!utställning!

blev!lyckad!dels!p.g.a.!tajming!med!folk!som!passerade!förbi,!dels!att!många!hade!

slappnat!av! lite!då!det!var! fredag!eftermiddag!och!snart!helg,! vilket!påverkade!

diskussionerna!och!stämningen! i! rummet.!Författarna!menar!också!att!valet!av!

lokal!var!en!viktig!aspekt,!den!tillhörde!inte!någon!av!aktörerna!vilket!gjorde!att!

ingen! kände! sig! undanträngd! eller! att! någon! kände! att! ”detta! är! min!
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hemmaarena”.! Just! detta! och! att! lokalens! utseende! gynnade! små! diskussioner!

gjorde,! enligt! Stenberg,! att! ett!mellanrum! skapades! som! uppmuntrade! folk! till!

nyfikenhet,!respekt,!förtroende!och!lyssnande.!

!

Fördelar!och!nackdelar!med!medborgardialoger!
Kommunikationsbrist&
Om!det!är!så!att!dialoger!mellan!boende!och!olika!aktörer!i!områdena!är!viktiga!

för!att!öka!den!sociala!hållbarheten,!varför!är!det!då! inte! fler!medborgare!som!

deltar! i! de! medborgardialoger! som! finns?! Beror! det! på! att! de! inte! är!

intresserade,! att! de! inte! förstår! innebörden!med! den! och!makten! som! de! får,!

eller!känner!de!sig!missnöjda!med!tidigare!dialoger?!Som!tidigare!nämnt!så!hade!

projekt!Mellanplats!en!medborgardialog!som!blev!riktigt!lyckad!vilket!till!stor!del!

berodde!på!tajmingen!och!slumpen.!Enligt!Rojas!(2015)!är!kommunikationsbrist!

en!stor!anledning!till!att!medborgare!i!miljonprogramsområden!som!Husby!inte!

är!aktiva!i!medborgardialoger.!Kommunikationsbristen!består!inte!till!störst!del!

av! brist! i! språkkommunikationen,! utan! snarare! om! brist! i! kunskap.!

Kunskapsbristen!kan!vara! till! exempel!vetskapen!om!att!denna!möjlighet! finns!

och!vad!det!innebär.!

!

Enligt! Rojas! (2015)! så! är! kommunikationsbrister! angående! syftet! med!

insamlingen!ett!av!problemen!när!missnöje!uppstår.!Om!medborgarna!tror!att!de!

får!vara!med!och!påverka,!så!förväntar!de!sig!att!se!sina!förslag!i!planerna,!även!

om!det!egentliga!syftet!bara!var!att!få!höra!åsikter!och!inte!implementera!dem.!

Detta!skapar!en!grogrund!för!missnöje.!Enligt!Wiberg!(2014)!så!är!de!erbjudna!

tillfällena!för!medborgarna!att!komma!med!sina!åsikter!bara!ett!spel!för!galleriet.!

En!del!av!de!idéer!och!tankar!som!medborgarna!har!tas!till!vara!på,!men!mycket!

används! först! vid! senare! planeringar! och! relativt! få! förändringar! sker! i! det!

befintliga! projektet.! En! planerare! i! Halmstad! har! berättat! att! deras!

medborgardialog! inte! påverkade! översiktsplanen,! utan! var! där! för! att! ge!

invånarna!en!känsla!av!att!de! får!vara!med!och! tycka! till.! Fallet!med!Halmstad!

handlar! om!det! samråd! som!måste! vara!med! enligt! PBL! och! inte! den! frivilliga!

medborgardialogen! som! börjar! bli! ett! viktigt! verktyg! i! planeringsprocessen!

(Wiberg,!2014).!!

!

Demokrati&
Ett! argument! för! medborgardialoger! är! att! en! lyckad! medborgardialog! är! ett!

väldigt!starkt!demokratiskt!verktyg.!Samtidigt!säger!bland!annat!en!planerare! i!

Botkyrka!att!det!är!viktigt!att!en!medborgardialog!inte!får!ha!för!stor!inverkan.!

Politiker!är! folkvalda!och!en!medborgardialog!med! få!deltagare!bör! inte!ha!ett!

alltför! stort! inflytande! jämfört! med! politikerna! (Wiberg,! 2014).! Det! är! också!

viktigt!att!analysera!vilka!som!engagerar!sig!i!medborgardialoger!och!varför.!Ofta!

kan! det! vara! de! personer! som! redan! tar! plats,! engagerar! sig! och! har! starka!
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åsikter! i! den! berörda! frågan.! Den! gruppen! som! kommer! måste! inte!

nödvändigtvis! vara! representativ! för! den! aktuella! frågan! eller! spegla! alla!

grupper! som! borde! involveras,! vare! sig! för! olika! generationer! av!medborgare,!

eller!för!åsiktsfördelningen!i!det!berörda!området.!I!ett!mer!extremt!exempel!så!

kan!vissa! former!av!medborgarinflytande!också!öka!risken! för! ”not! in!my!back!

yard”,!alltså!att!personer!motarbetar!det!som!påverkar!deras!närområden!på!ett!

sätt!som!de!anser!är!negativt,!oavsett!behovet!av!det!ur!ett!större!perspektiv.!!

!

Samtidigt! är! det! viktigt! att! de! idéer! och!möjligheter! som! kommer! upp! vid! en!

medborgardialog! tas! till! vara! på.! Politiker! är! valda! av! folket! men! de! kan!

fortfarande! inte! veta! allting! om! varje! område! och! deras! behov.! De! som! är!

specialister!på!ett!visst!område!är!ofta!de!boende.!Vi!kan!se!både!i!Husbydialogen!

och! projekt! Mellanplats! att! när! de! boende! fått! vara!med! och! tycka! till! så! blir!

resultaten!bättre,!ofta!till!stor!del!då!politikerna!inte!har!förstått!hur!områdena!

ifråga!fungerar.!!

!

Syftet!med!en!medborgardialog!är!inte!till!för!att!låta!medborgarna!få!bestämma!

rakt! av,! för! i! så! fall! skulle! det! kunna! innebära! att! Sveriges! styrelseskick! var!

direktdemokrati.! Huvudsyftet! är! istället! att! samla! in! information! för! framtida!

förändringar!i!samhället.!Men!det!räcker!inte!med!att!samla!in!information!utan!

det!finns!steg!efter!som!är!viktiga,!bearbetning!av!materialet!och!implementering!

i! planerna.! Dessutom! bör! den! insamlade! informationen! och! bearbetningen!

presenteras!för!invånarna!för!att!visa!vad!som!hänt!med!åsikterna.!Om!allt!detta!

görs!så!blir!medborgardialoger!ett!väldigt!starkt!demokratiskt!verktyg!(Walldin,!

2015).!!

!

Representation&och&deltagande&
En! viktig! del! när! man! analyserar! resultaten! från! medborgardialoger! är! att!

utvärdera! vilka! som!medverkat! i! dialogerna.! En! ideal! dialog! vill! få! fram! olika!

perspektiv! från! de! boende! i! området,! och! då! olika! grupper! ofta! har! olika!

perspektiv!är!det!viktigt!att!de!som!deltar!representerar!de!boende!i!området!på!

att!bra!sätt.!Bland!riskerna!med!medborgardialoger!finns!att!det!kan!vara!redan!

starka! grupper! som! deltar! och! får! sina! åsikter! framförda,! medan! alternativa!

perspektiv!inte!kommer!fram.!Risken!vid!till!exempel!planeringsprocesser!är!att!

det! är! personer! med! starkt! positiva! eller! negativa! åsikter! som! deltar,! på!

bekostnad! av! en! neutral! majoritet.! ! Anledningar! till! att! många! boende! inte!

kommer!kan!vara!valet!av!tidpunkt!eller!lokal!och!därför!är!dessa!saker!viktiga!

att!tänka!på!när!man!planerar.!!

!

Vi!kan!se!att!Husbydialogen!har!lyckats!väldigt!väl!med!att!få!ett!representativt!

deltagande!då!man!lyckats!fånga!boende!i!olika!åldrar!och!olika!sysselsättningar.!

Projekt! Mellanplats! har! däremot! inte! fått! en! lika! bra! representation! i! sina!
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dialoger,!även!om!de!anser!sig!haft!en!bra!dialog!där!många!olika!människor!med!

olika!bakgrunder!deltog.!

!

Tolkning&av&resultat&
Samtidigt! som!medborgardialoger! kan! leda! till! ett! bättre! område! så! ser! också!

individer!ofta!till!sina!egna!eller!sin!egen!grupps!intressen!istället! för!helheten,!

och! risken! är! som! sagt! att! de! som! hörs! mest! i! dialoger! inte! nödvändigtvis!

representerar!en!betydande!del!av!befolkningen.!Men!det!gäller!att!kunna!tolka!

de!resultat!som!kommer!in!också.! I!Husbydialogen!var!det!många!tonårspojkar!

som! önskade! bättre! fotbollsplaner,! medan! tjejerna! var! mest! intresserade! av!

köpcentrum!som!till!exempel!Kista!Galleria.!Walldin!(2015)!tolkar!inte!detta!som!

att! fler! köpcentrum! och! fotbollsplaner! bör! byggas,! utan! snarare! att!

fritidssysselsättning!för!ungdomar!är!något!som!man!behöver!arbeta!med.!!Vissa!

svar!som!kommer!in!i!medborgardialoger!kan!ha!andra!bakomliggande!grunder!

än!dem!som!man!ser!vid!första!ögonkastet.!

!

Medborgardialoger&och&social&hållbar&utveckling&
Medborgardialogers!huvudsyfte! är! att! skapa! ett! informationsutbyte! och! arbeta!

för!bättre!planering,! inte!att!arbeta!med!social!hållbar!utveckling.!Som!vi! sett! i!

Husbydialogen! så! kommer! dock! sociala! problem! att! uppstå! om! det! inte! görs!

avgränsningar! för! att! undvika!det.!Det! innebär! att! en!medborgardialog,! utöver!

huvudsyftet,!kan!bidra!till!att!kartlägga!de!sociala!problem!som!finns!i!området.!

!

Enligt! McKenzie! (2009)! så! krävs! det! för! att! kunna! hantera! social! hållbar!

utveckling! att! man! inte! utgår! från! förutfattade! meningar.! Vid! en! ideal!

användning! av!medborgardialoger! som!verktyg! för! social! hållbar!utveckling! är!

kartläggningen! av! indikatorer! och! metoden! för! uppföljning! viktiga! inslag.!

Personer! kunniga! i! sociala! frågor! skulle! kunna! studera! området! och! samla!

information! från!medborgardialoger! och! nödvändiga! andra! källor,! fokusera! på!

de!viktigaste!aspekterna!och!indikatorerna,!och!kunna!presentera!det!till!de!rätta!

aktörerna!som!är!kopplade!till!dialogen!i!ett!tidigt!stadie.!!

!

I! en! dialog! som! Husbydialogen,! där! sociala! frågor! uppkom,! hade! det! här!

inneburit! en! förbättring! då! saker! som! i! nuläget! inte! följdes! upp! hade! kunnat!

hanteras.! För! att! medborgardialoger! ska! kunna! användas! för! social! hållbar!

utveckling!på!ett!medvetet!sätt,!krävs!att!medborgardialogen!är!utformad!så!att!

de! relevanta! frågorna! uppkommer,! antingen! genom! att! vara! breda! och!

översiktliga!eller!att!vara!fokuserade!på!just!de!aspekterna.!

!

Vilka! indikatorer! för! social! hållbar! utveckling! som! kan! genom!

medborgardialoger! beror! på! urvalet! av! indikatorer! och! vilka! som! är! viktiga.!

Generellt! kan! det! sägas! att! medborgardialoger! som! uppnår! sitt! önskade! syfte!

framför!allt!ger!ett!ökat!politiskt!deltagande!bland!medborgare,!vilket!i!sig!är!ett!
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exempel!på!en!indikator!för!social!hållbar!utveckling.!Om!medborgardialoger!får!

tillfälle!att!påverka!så!kan!aspekter!som!vi!bedömt!vara!relevanta!för!Husby,!till!

exempel! tillgång! till! service,! rättvisa! och! livskvalitet,! förbättras! genom! att!

invånarnas! åsikter! kring!hur!dessa! ska! förbättras! samlas! in,! hanteras! och! följs!

upp.!Vilka!möjligheter!som!finns!beror!dock!på!utformningen!av!dialogen,!hur!väl!

genomförd!den!är,!vilka!indikatorer!av!social!hållbar!utveckling!som!är!relevanta!

för!området!och!vilka!resurser!för!uppföljning!som!finns.!

!

För! att! medborgardialoger! ska! vara! riktigt! användbara! ur! den! här! aspekten!

behöver!de!i!största!möjliga!mån!undvika!de!problem!som!vi!beskrivit!ovan.!Då!

få! svenska! medborgardialoger! ännu! kan! ses! som! riktigt! lyckade,! så! är! det! en!

nyckel! till! fortsatt! utveckling! av! medborgardialogers! potential.! Att! koppla!

medborgardialoger!till!ett!aktivt!arbete!med!social!hållbar!utveckling!är!ett!stort!

steg,!och!det!krävs!en!vilja!att! inleda!och!slutföra!ett! sådant!projekt.!Frågan!är!

också!om!det!är!värt!tiden,!pengarna!och!ansträngningen!som!krävs.!Oavsett!hur!

många! problem! som! framkommer! genom!medborgardialoger! så! är! resurserna!

för!problemlösning!begränsade.!Att!tid!och!ansträngning!läggs!på!att!undersöka!

på!vilka!problem!som!behöver!åtgärdas!betyder!inte!i!slutänden!att!de!kommer!

bli!åtgärdade.!

!

Framtida!möjligheter!
Social&hållbar&utveckling&och&Husby&

Enligt!Johansson!(2015)!så!har!Husby!delvis!vänt!en!del!negativa!trender!och!har!

bland! annat! stigande! skolresultat.! Viktiga! konflikter! om! renoveringen! har!

hanterats!och!resultatet!har!varit!till!de!nuvarande!Husbybornas!fördel.!Dock!har!

Husbydialogen! inte!varit!en!bärande!brygga! för!att! få! fram!dessa! förändringar.!

Även!om!Husbydialogen!inte!varit!bärande!i!dessa!förändringar!så!har!dialoger!

mellan! hyresvärden! och! de! boende! möjliggjort! dagens! lösning! av!

renoveringarna.! Husbydialogen! ledde! till! en! viss! upprustning! av! den! fysiska!

miljön,!men!löste! inte!områdets!sociala!problem,!vilket! inte!är! förvånande!med!

tanke!på!att!husbydialogen!inte!var!utformad!att!göra!det.!

Det! är!möjligt! att! reflektera! över! om! en! väl! genomförd!medborgardialog! hade!

kunnat! leda! till! en! enklare! överenskommelse! om! renoveringarna! i! Husby.!

Diskussionerna!kring!renoveringarna!i!området!har!varit!många!och!vägen!fram!

till! dagens! lösning! har! varit! komplicerad.! Som! det! nu! gick! till! engagerades!

medborgarna! inför! planprocessen! 2007! på! en! nivå! där! de! informerades! om!

kommande! förändringar! när! beslut! redan! fattats! (Johansson,! 2015).! Detta!

innebar!att!de!verktyg!de!hade!för!att!visa!sitt!missnöje!var!informella!protester!

och!medborgarengagemang.!

!
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Svenska! Bostäder! anser! att! de! har! fått! bra! resultat! genom! olika! mindre!

medborgardialoger!som!genomförts!efter!2007.!Svenska!Bostäder!kan!använda!

resultatet! av! dialogerna! som! kompletterande! material! till! beslutsunderlag! för!

upprustningen!av!Husby!Centrum!och!de!har!även!fått!en!bättre!dialog!med!de!

boende! i! området.! Dessutom! anser! de! att!med! hjälp! av!medborgardialoger! så!

byggs! det! förtroende!mellan! boende! och! fastighetsägaren! vilket! är! en! bärande!

grund!för!att!kunna!fortsätta!utveckla!Husby.!Genom!att!bygga!förtroende!och!att!

öppna!upp!det!offentliga!rummet!för!fler!människor!tror!de!att!de!kan!hjälpa!till!

att! öka! den! sociala! hållbarheten! i! området! (Larsson,! 2015).! Dock! är! Svenska!

Bostäder! beroende! av! politiska! beslut! i! sin! verksamhet,! vilket! kräver! att!

politikerna!är!medvetna!och!uppdaterade!innan!de!fattar!avgörande!beslut.!

!

Medborgardialogens!framtid!
Medborgardialoger!är!ett!verktyg!som!kan!användas!för!förbättrad!demokratisk!

funktion.! Det! tydligaste! sociala! framsteget! som! faktiskt! har! uppkommit! är! att!

medborgarna!fått!mer!officiella!vägar!att!nå!fram!med!sitt!missnöje,!och!blir!mer!

delaktiga!i!utvecklingen!av!sitt!område!(Walldin,!2015).!Det!är!en!vinst!i!sig,!men!

andra! sociala! faktorer! som! därmed! skulle! kunna! förbättras! är! förmågan! för!

området!att!uppfylla!sina!behov,!tillgången!till!service!och!frågor!om!bland!annat!

tillgänglighet.!

!

Innan!man!gör!en!ny!medborgardialog! i!Husby!måste! förtroendet! för!politiker,!

kommunanställda! och! övriga! intressenter! byggas! upp! hos! medborgarna! igen.!

Genom!att!visa!vad!men!gjort!med!åsikterna!och!ett!resultat!av!tidigare!dialoger!

så!byggs!ett! förtroende!upp!och!engagemanget! för!att! fortsätta!delta! i!dialoger!

kan! därigenom! öka! (Rojas,! 2015;!Walldin,! 2015).! Istället! för! att! göra! en! bred!

dialog!så!kan!till!exempel!en!dialog!kring!Husby!Centrums!upprustning!vara!en!

mer! specifik! medborgardialog! som! kan! börja! bygga! upp! förtroendet! igen.! Att!

genomföra! en! så! stor! dialog! som! Husbydialogen! ändå! blev,! kräver! mycket!

förberedelser!och!deltagande!av!olika!intressenter.!Även!om!det!bara!är!åsikter!

kring! bostäder! som! eftersöks! så! kommer! det! ofta! upp! delar! som! hänger! ihop!

med!sociala!delar!som!kommunen!ansvarar!för.!

!

Walldin!(2015)!påstår!att!medborgardialoger!är!ett!starkt!demokratiskt!verktyg!

om! det! används! rätt,! eftersom! det! kan! medföra! många! positiva! saker! i! ett!

område,!till!exempel!ökat! inflytande!och!bättre!dialoger!med!de!boende.!Det!är!

dock! viktigt! att! komma! ihåg! att! allting! inte! är! svart! och! vitt,! färgskalan! för! en!

medborgardialog! är! väldigt! lång! och! frågan! är! om! de! risker! som!

medborgardialogen! ändå! medför! är! värda! det.! Walldin! är! väldigt! positiv! till!

medborgardialoger,!så!länge!de!genomförs!rätt,!men!än!så!länge!har!ingen!dialog!

lyckats.!Frågan!är!om!det!kommer!att!ske!någon!lyckad!medborgardialog!och!hur!

många!misslyckade!kommer!det!att!ske!på!vägen.!Att!stärka!demokratin!på!både!
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lokal,! regional! och! global! nivå! är! självklart! viktigt! men! uppoffringarna! och!

riskerna!ska!också!vara!värd!det.!!!

!

Möjligheterna! att! använda! medborgardialoger! för! att! öka! den! sociala!

hållbarheten!i!ett!område!är!stort.!Med!rätt!personer!inkopplade!och!däribland!

socialantropologer! kan! flera! aspekter! fångas! upp!och!helheten! för! ett! specifikt!

område! kan! tas! tillvara! (Walldin,! 2015).! Dessutom! kan! en! väl! utförd!

medborgardialog! bygga! upp! ett! förtroende! mellan! politiker! och! boende! i!

området.! Byggs! förtroende! upp! så! öppnas! kommunikationsvägarna! mellan! de!

inblandade! och! delar! av! social! hållbarhet! såsom!delaktighet! och! demokrati! på!

lokal!nivå!kan!ökas.!Dessutom!så!finns!möjligheten!att!öka!känslan!av!tillhörighet!

i! området.! En! fråga! som! dock! kvarstår! är! vilka! som! borde! kopplas! in,!

socialantropologer!eller!andra!har!kunskap!kring!sociala!frågor!borde!självklart!

kopplas! in.! Emellertid! kan! det! vara! andra! delar! och! kunskapsområden! som!

borde!inkluderas!för!att! låta!medborgardialogen!bli!det!starka!verktyg!som!det!

har!potential!att!vara.!

Slutsatser!

Det!finns!många!definitioner!av!vad!social!hållbarhet!är!och!vad!det!innebär,!men!

ingen! riktig! konsensus.! Därför! bör! social! hållbarhet! och! dess! innebörd!

analyseras! och! variera! från! fall! till! fall,! med! hjälp! av! specifika! indikatorer.!

Svårigheterna!kring!detta!är!delvis!att!hitta!de!aktuella!faktorerna,!men!också!att!

analysera!och!konkretisera!de!aktuella!problemen,!samt!hitta!vad!som!är!orsak!

och! vad! som! är! verkan.! Sociala! problem! har! komplicerade! samband! och!

synergieffekter!som!gör!det!svårare!att!utreda!och!lösa!flera!problem!utan!att!se!

dem!som!en!helhet.!Samtidigt!så!är!möjligheterna!med!social!hållbarhet!mycket!

stora.!Ett!lyckat!fall,!där!man!funnit!relevanta!faktorer!och!arbetat!med!dem!rätt,!

så! byggs! en!miljö! som!människor! trivs! i! och! framtida! generationer! får! en! bra!

plattform!att!stå!på.!

I! fallet! Husby! behöver! arbetet!med! social! hållbar! utveckling! fortsätta.! Det! har!

hänt! mycket! i! området! under! de! senaste! åren! inom! flera! olika! områden.! Till!

exempel! så! har! situationen! kring! rättvisa! mellan! generationer! blivit! bättre.!

Deltagandet! i! processer! för! att! påverka! området! har! varit! högt,! och! det! finns!

indikatorer!som!visar!på!att!tillgången!till!bland!annat!utbildning!har!förbättrats.!

Vissa! aspekter,! som! ”en! känsla! av! tillhörighet”,! har! för!många! invånare! aldrig!

varit! ett! problem! och! är! därför! något! som! mest! behöver! underhållas! i! det!

framtida!arbetet.!De!aspekter!där!vi!anser!att!de!framtida!utmaningarna!finns!är!

inom!demokrati,! rättvisa! och! samma!möjlighet! oavsett! bakgrund! samt! tillgång!

till!viktig!service!som!till!exempel!vårdcentral.$$
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Vi! har! också! identifierat! viktiga! utmaningar! som! är! direkt! kopplat! till! social!

hållbar!utveckling,! till! exempel!behovet!av!att!bygga!upp!Husbybornas! tillit! till!

samhället!och!öka!tillgången!till!jobb!för!invånarna!i!området.!Att!dessa!aspekter!

inte!innefattas!i!vårt!urval!av!indikatorer!är!ett!tecken!på!att!indikatorerna!vi!har!

funnit! inte! är! heltäckande.! En! genomgående! analys! skulle! behövas! för! att!

verkligen!kartlägga!de!viktigaste!utmaningarna! inom!social!hållbar!utveckling! i!

Husby.!

För!att!definiera!de!aktuella!faktorerna!krävs!informationsinsamling!av!personer!

som! är! kunniga! inom! området! social! hållbarhet,! men! också! om! den! aktuella!

platsen! som! undersöks.! Därför! är! informationsutbyte! med! de! boende! i! ett!

område! ett! bra! verktyg! för! att! ta! reda! på! relevanta! sociala! faktorer.! En!

medborgardialog!kan!vara!ett!verktyg!för!att!genomföra!den!här!kartläggningen.!

En! medborgardialog! kan! vara! ett! väldigt! starkt! demokratiskt! verktyg! vid!

insamling! av! information! om! det! används! rätt,! men! också! skapa! oro! och!

missnöje! om! det! används! felaktigt.! Återkoppling! och! kommunikationen! till!

medborgarna! är! något! som! många! dialoger! har! misslyckats! med! och! det! har!

varit!ett!av!de!största!problemen!kring!Husbydialogen.!!

Fördelen! med! att! använda! medborgardialoger! som! verktyg! är! att! de! folkligt!

valda!politikerna!får!en!möjlighet!till!tvåvägskommunikation!med!medborgarna!

innan! de! fattar! beslut! i! planeringsprocesser.! Samtidigt! som! politiker! får! mer!

information! att! grunda! sina! beslut! på! blir! medborgarna! informerade! och!

tillfrågade! om!projekt! som!berör! dem.!Detta! kan!potentiellt! påverka! områdets!

känsla! av! samhörighet! och! gemenskap! när! framtiden! diskuteras.! En! väl!

genomförd!medborgardialog! för! även!med! sig!möjligheter! att! upptäcka!brister!

och! förbättringspotential! i! planer! i! tid! och! åtgärda! dem.! Samtidigt! har!

medborgardialoger!ett!antal!nackdelar.!Om!medborgardialoger! inte!genomförts!

väl! kan! den! ge! snedvridna! resultat,! leda! till! odemokratiska! beslut! och! skada!

förtroendet! för! de! som! genomfört! den.! Medborgardialoger! tar! tid! och! kostar!

pengar! så! resultaten! behöver! vara! användbara! för! att! processen! ska! vara! värt!

det.!

Husbydialogen! hade! till! syfte! att! ta! reda! på! de! boendes! åsikter! om! service,!

bostäder,! kultur! och! långsiktig! utveckling! av! Husby.! Förhoppningarna! kring!

Husbydialogen!var!att!få!ett!bra!grundmaterial!att!ha!för!framtida!upprustningar,!

men! tyvärr!var! inte!dialogen! så! lyckad! som!man!hade!hoppats!då!det!uppkom!

flera!synpunkter!kring!sociala!frågor!som!man!inte!hade!kapacitet!att!ta!tillvara!

på.!Husbydialogen!hade!inte!som!syfte!att!arbeta!med!social!hållbar!utveckling,!

men! om! den! här! informationen! hade! hanterats! på! rätt! sätt! hade! den! kunnat!

lägga! grunden! till! ett! bättre! arbete!med! sociala! frågor! i! Husby.! En! del! sociala!

frågor! hade! inte! diskuterats! frekvent! tidigare,! utan! ofta! gömts! bakom! orsaker!

som!dåliga!hus!och!segregationsproblem.!Idag!förs!en!pågående!dialog!även!om!
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den! främst!uppkommit! genom! initiativ! av!och! starka!protester! från!de!boende!

snarare!än!genom!Husbydialogen.!

Medborgardialoger!har!potential!att!förbättra!den!sociala!hållbara!utvecklingen!i!

ett!område!men!för!att!detta!ska!kunna!genomföras!behöver!det!vara!en!aktiv!del!

av! dialogen.! Om! framtida! medborgardialoger! tar! lärdom! av! Husbydialogens!

misslyckanden! i! sociala! frågor! och! aktivt! arbetar!med! att! hantera! de! problem!

som! framkommer!kan!medborgardialoger!bidra! till! kartläggning!och!hantering!

av! sociala! problem.! Eftersom! medborgardialoger! blir! allt! vanligare! är! det! en!

möjlig! metod! för! att! arbeta! med! social! hållbar! utveckling.! Erfarenheter! från!

svenska!medborgardialoger!tyder!dock!på!att!det!krävs!ett!aktivt!arbete!för!att!

medborgardialoger!ska!kunna!utvecklas!till!ett!bättre!verktyg!för!att!nå!en!socialt!

hållbar!utveckling.!
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