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Abstract 

 

The area of Järvafältet in the northern parts of Stockholm is one of the many large-scale 

investments into Swedish residency executed in the 60’s and 70’s, and which got the name 

Miljonprogrammet. Not until today these buildings have been restored, and frustration has been 

brewing in these areas for some time. Järvadialogen is the name of a communication program 

connected to the housing restoration in the area of Husby, which is a part of Järvafältet, and 

functions as a promotional and informational dialogue between residents in the area and those 

responsible for the communication program. The cultural diversity in the area of Husby is 

significant, and with theories on intercultural communication, change communication and power 

we study the performed communicative process and the manner in which it is received. 

How is the communication program Järvadialogen shaped and performed, and how are the messages sent received 

and interpreted? This following study looks at how the communication program Järvadialogen is 

designed and carried out, as well as how the communication is received. It questions what happens 

to the opinions? and by performing an extensive text analysis complemented by personal interviews 

along with group interviews the study explores both sender and receiver perspectives. 

Methods and theories bring to light the importance of building a relationship among sender and 

receiver, power relations and change communication. Cultural aspects are evaluated and 

criticized in regards to communication performance, and more specifically this study shows that 

the existing frustration in connection to the communication program in Husby is not a result of 

miscommunication, but of a sense of exclusion, which originates in socio- and economic 

differences. 

 

Key words: intercultural communication, strategic communication, change communication, 

integration, residential dialogue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild på framsida: är kopplad till en aktivitet Svenska Bostäder höll i under en 

dialogsammankomst i form av en gåtur. Bilden föreställer färgkodade klisterlappar utifrån om 

man som boende "gillar" (grön) "inte gillar" (röd) eller "vill förbättra" (gul) området.  
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Sammanfattning 
Dagens Sverige präglas av en ökad mångfald där samhällsdebatten allt oftare behandlar frågor 

om integration, segregation och utanförskap. I samband med upprustningen av 

miljonprogrammen, Järvalyftet, Vision Järva 2030, har Järvadialogen uppkommit som 

kommunikationsinsats. Kritik har dock riktats mot kommunikationsarbetet relaterat till 

upprustningen av Järvaområdet. Vi vill därför analysera hur förändringen kommunicerats till de 

boende på Järva i relation till upprustningsprojektet Järvalyftet. Vår studies frågeställning är: 

Hur har Järvadialogens kommunikationsgenomförande sett ut och mottagits bland boende i Husby? 

Med hjälp av teorier inom interkulturell kommunikation och strategisk kommunikation 

analyserar vi textmaterial som distribuerats i olika forum med koppling till dialogen, samt 

analyserar genomförda intervjuer med boende och ansvariga för Järvadialogen. 

Resultatet av detta har blivit en studie i hur ett dialogarbete i en förändringsprocess sett ut och 

upplevts, samt hur man arbetat med det i detta mångkulturella Husby. 

Slutligen ser vi att den kritik som riktats mot Järvadialogen som kommunikationsinsats inte har 

sin grund i bristande kommunikationsarbete, ett aktivt relationsarbete har skett med fokus på 

lokalförankring i området. Vi ser snarare att det bristande kommunikationsarbete kommer från 

ansvariga politiker då många boende idag vänder sig till Svenska Bostäder för att få svar på 

exempelvis frågor gällande skolan och brottslighet i området. Återkoppling från politikerhåll 

avseende samhällsfrågor och hur de åtgärdas har varit bristfällig och därför bidragande faktor till 

den kritik Järvadialogen fått. 

Nyckelord: interkulturell kommunikation, strategisk kommunikation, förändrings 

kommunikation, integration, boendedialog 
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1. Inledning  
Järvafältet norr om Stockholm är ett av de områden som under 60- och 70-talet gjorde plats för 

det omfattande bostadsbygge som kom att kallas Miljonprogrammet. Bostäderna, tillsammans 

med flera andra satsningar runt om i landet rådde bot på den då sedan 50-talet ökande 

bostadsbristen. Bostadsområdet på Järva har dock förblivit desamma som då de byggdes för 

omkring 50 år sedan, och i takt med att åren har gått så har missnöjet ökat., och 2007 startade 

Stockholms stad projektet Vision Järva 2030 för att rusta upp stadsdelarna i området Järva. I 

denna vision ingår byggnadsprojektet Järvalyftet som har målet att "skapa en positiv social och 

ekonomisk utveckling i stadsdelarna kring Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och 

Tensta"(Svenska Bostäder, 2013). Detta vill man uppnå genom att satsa på upprustningen av 

bostadshus på Järvafältet och skapa nya stadsdelscentrum och därmed öka arbetsmöjligheterna 

för boende i området (Mattson, 2014).  

Initialt för denna studie fanns intresset hos oss båda för de kulturella aspekterna i dagens 

multikulturella samhälle. Detta blir än mer relevant i ett område som Järva där den kulturella och 

etniska representationen är dynamisk. Vi har funnit aspekter som multikulturalism, kultur och 

etnicitet framträdande i den medierapportering som skett rörande dessa områden vilket ökat 

nyfikenheten för hur detta påverkar kommunikationsarbetet. Intresset för 

kommunikationsinsatsen Järvadialogen uppstod genom en artikel i Svenska Dagbladet (SvD) 

från 2012 (Kekya, Gerecci & Al-Khamisi, 2012) där kritik riktades mot upprustningsprojektet 

Järvalyftet som man menar inte har tagit till vara de boendes röster under ombyggnationerna i 

området. Författarna av artikeln var representanter från den samhällskritiska gruppen Megafonen 

och de tar upp den ökade segregationen som ett exempel på utebliven framgång och menar att 

de boende inte har fått sin röst hörd under dialogens gång vilket visar på en skev maktfördelning 

i Järva (ibid.).  

Föreliggande studie kommer med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och mottagaranalys 

undersöka hur kommunikationsinsatsen Järvadialogen utformats samt hur den mottagits bland 

de boende i området. En sådan studie ger en bild av hur dialogen ser ut i sin helhet. Vi anser att 

det är av vikt för analysen att belysa båda ändarna av dialogen och förmedla dessa perspektiv. 

Med stöd i teorier i interkulturell kommunikation och förändringskommunikation hoppas vi öka 

vår förståelse för relevanta aspekter i kommunikationen rörande Järvadialogen, och belysa dessa i 

analysen.  

Genom att undersöka tidigare forskningsområden som strategisk och interkulturell 

kommunikation fick vi tidigt bilden av att denna typ kommunikationsinsats inte är ett vanligt 

förekommande studieområde inom dessa ämnen. Majoriteten av studier som sker idag inom 

strategisk kommunikation inriktar sig på analyser av nationella myndigheter och deras 

kommunikationsutövning. Detta ökade viljan att skapa en objektiv holistisk bild av ett projekt 

där strategisk kommunikation i området påverkas av kulturell dynamik, och där vi gavs 

möjligheten att kritiskt granska utförandet med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Vi menar 

att sammansättningen av strategisk och interkulturell kommunikation skapar en dynamisk bild 

och bör kunna vara bidragande till framtida diskussioner inom de båda representerade 

forskningsområdena. I den kritiska artikel ur Svenska Dagbladet som vi tidigare nämnt 

framfördes bristen på dialog som en central fråga. Organisationen Megafonen påpekar att ”När 



                                                   Sida 8 
 

 
 
 

modellen för Järvalyftet till råga på allt presenteras som förebild för den förestående 

upprustningen av landets övriga miljonprogramsområden blir denna fråga en viktig nationell 

angelägenhet” (Kekya, Gerecci & Al-Khamisi, 2012), och det är i detta citat vi som forskare 

hittar grunden till vårt intresse för området och för studietypen. Denna studie bör kopplas till en 

samtida diskussion kring hur dialoger i multikulturella områden under förändringsprocesser bör 

utformas för att lyckas.  

I följande studie ämnar vi behandla teman som kulturell förståelse inom strategisk 

kommunikation, kommunikation i förändringsprocesser samt hur maktfördelningen i en dialog 

som Järvadialogen påverkar kommunikationsgenomförandet. Vi inleder med att placera denna 

studie i en samhällskontext med forsknings- och ämnesbakgrund där vi beskriver var i 

forskningsområdet studien är placerad och vilken samhällsanknytning den har. Vi redogör sedan 

för vår problemformulering samt utvecklar syftet med studien. Vi går sedan vidare till att 

diskutera avgränsningar samt definition av relevanta begrepp som kommer att nämnas och 

belysas i undersökningen. Därefter klargörs valda teorier vilka vi menar är relevanta för 

studieområdet samt källor och metoder vi ser som användbara vid denna studie. Vi går sedan 

vidare in på att redovisa det empiriska materialet som samlats in, för att sedan analysera och 

diskutera relevanta teman och mönster. I det slutliga kapitlet för vi en avslutande diskussion där 

vi drar slutsatser med hjälp av presenterade teorier och insamlat material för att sedan reflektera 

över framtida forskning inom forskningsområdet och hur denna studie kan bidra till denna. 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt utforskar vi studiebakgrund samt placerar den i ett historiskt perspektiv, där vi 

redogör för tidigare forskning inom studieämnet. Vi inleder med att presentera studiens 

forskningsbakgrund med exempel på tidigare forskning och en beskrivning av hur 

forskningsområdet ser ut idag. Sedan går vi vidare med en beskrivning ämnesbakgrunden där vi 

beskriver det specifika studieämnet och utvecklar inledningens resonemang kring studiens 

samhälleliga position. 

2.1. Forskningsbakgrund 
Kommunikation som praktik är och har alltid varit så integrerad hos människan att det länge 

varit svårt för akademiker att applicera termen studieämne på ett så skiftande och ämne som 

kommunikation (Fiske & Olofsson, 1997, s.11). Som forskningsämne har 

kommunikationsvetenskap utvecklats hastigt både internationellt och nationellt under de senaste 

20 åren. Arbete inom kommunikationsbranschen har funnits för svensk del, sedan mitten på 60-

talet i och med tillväxten av nationella intresseorganisationer och välfärdssystemets framsteg 

(Falkheimer & Heide, 2011, s.12). Under 2000-talet har strategisk kommunikation som 

forskningsämne utvecklats till ett starkt och väletablerat studieämne med många forskare, 

professorer, studenter och samhällelig förankring (Falkheimer & Heide, s.18) och med en 

kommunikationsinriktad tidskrift från det starkt etablerade förlaget Routledge. 

Forskningsområdet interkulturell kommunikation är en ung disciplin i akademiska sammanhang 

och härstammar ur både den antropologiska och den sociologiska läran. (Larsson, 2011, s.215). 

och etablerades först efter andra världskriget med antropologen Edward Hall som kom att 

fokusera på utbytet av information över kulturella gränser, och kalla detta för "Intercultural 
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Communication". Hall var den förste som definierade och använde sig av begreppet och utgav 

boken The silent language (1959). I boken introducerade han bland annat begreppen högkontext 

och lågkontext, vilket senare haft en stor genomslagskraft inom forskningsområdet. 

Under 60-talet arbetade majoriteten av forskare inom interkulturell kommunikation med 

kulturgeneraliserande teorier, och en av de framstående forskarna inom området är Geert 

Hofstede. Hans teorier har, likt föregångaren Hall, inspirerat många utvecklingar av teorisatsen 

inom området sedan dess. På 80-talet utvidgades forskningen och man började se det ur mer 

socialkonstruktionistiska tankegångar. Forskare omfattade organisationsprocesser, interetnisk 

kommunikation, språkfrågor och diplomati. Att den kulturella identiteten är en 

socialkonstruktion är ett synsätt som fått ett starkare fäste hos dagens forskare i området 

(Larsson, 2011, s.217). Enligt redaktörerna för den nordiska antologin i ämnet menar de att de 

nordiska forskarna ser att interkulturell kommunikation fortfarande domineras av en 

funktionalistisk trend, där man förklarar företeelsen genom effekten den har på omgivningen. 

(Dahl m.fl.,2006, Larsson 2011, s.217 ) 

Tittar man på kommunikationsteorins ursprung är det svårt att inte nämna Shannon & Weavers 

modell Mathematical Theory of Communication (Fiske & Olofsson, 1997, s.17). Här läggs 

grunden för synen på kommunikation som överföring av meddelanden, och modellen har 

mynnat ut i många efterföljande teoretiska förhållningssätt sedan dess uppkomst. Studerar vi så 

på strategisk kommunikation behöver vi inte söka oss långt bakåt i tiden för att se när ämnet blev 

ett självständigt studieämne. Detta skedde under 2010-talet, och ämnet är idag under stark 

förändring och utveckling. (Falkheimer & Heide, 2011, s.18) Sverige fick under hösten 2012 sin 

första professor i ämnet strategisk kommunikation i Jesper Falkheimer, och detta visar på 

studieområdets unga ålder (Lagerstedt, 2012).  

Falkheimer, tillsammans med Mats Heide, diskuterar kring uppkomsten av sociala medier i deras 

bok Strategisk Kommunikation: Forskning och Praktik, och hur dessa påverkar strategisk 

kommunikationsutövning. De menar att ett nytt mönster och en ny struktur växt fram inom 

ämnet strategisk kommunikation sedan sociala medier trädde in på scenen (2011, s.26). Med 

dessa nya forum utmanas den etablerade kommunikationsstrukturen och med den även 

maktfördelningen. Plötsligt kan individer göra professionella kommunikatörer sällskap i allt från 

distribuering till produktion av information och budskap (ibid., s.29). Dessa nya tekniker och 

plattformar ökar möjligheten för kollektiv organisering där etablerade organisationer och aktörer 

fått se sitt monopol på medieteknik och distribution försvinna. Samtidigt förser sociala medier 

samma organisationer och aktörer med verktyg för relationsskapande och problemhantering som 

aldrig tidigare varit genomförbar. 

Då kommunikation är en så integrerad del av organisatoriskt handlande och samhällsstrukturen 

som helhet är möjligheterna oändliga för vad en strategisk kommunikatör kan studera. Detta 

märks inte minst bland de ämnen som idag finns bland de examensuppsatser som skrivs inom 

strategisk kommunikation. Universitetsstudenter har under det senaste året studerat allt ifrån 

relationen mellan PR-konsulter och journalister (Eklund, 2014), strategiska kommunikations-

resurser inom hotell- och turismbranschen (Westdahl, 2014) till hur arbetar fotbollsklubbar med 

strategisk kommunikation avseende supportervåld (Isaksson, 2014). Ett framstående tema bland 

detta varierade urval är dock analysen av de kommunala, regionala och statliga myndigheter 

(Holmberg, 2014; Larsson & Lindkvist Patricio, 2014; Nylén, 2014). Precis som valen av 
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studieämnen inom fältet finns det är en varierad representation av forskningsmetoder knutna till 

strategisk kommunikationsanalys. 

Strategisk kommunikation bör ses som både en bidragande faktor och ett resultat av 

samhällsutvecklingen idag. (Falkheimer & Heide, 2011, s.27) Den historiska betydelsen som 

utvecklandet av organisationer haft för upprättandet av professionella aktörer som hanterat 

kommunikation är betydande, och detta framgår framförallt i Sverige och flertalet andra 

Europeiska länder där förtroendet för information och upplysning länge legat hos myndigheter 

(ibid., s.27). För att i framtiden hantera nyutvecklade metoder och förhållningssätt inom 

framförallt strategisk kommunikation krävs en förståelse för ämnets historiska och snabbt 

förändrande samhällsteoretiska sammanhang.  

Sedan 90-talet är det allt fler som anser att interkulturell kommunikation inte skiljer sig från 

annan kommunikation och att man inte behöver någon annan teoretisk plattform än 

grundläggande kommunikationsteorier. (Gudykunst, 2005; Jensen 1998, Larsson, 2011, s.217). 

Istället tar Iben Jensen upp att kulturskillnader ständigt tagits upp som en dominerande 

förklaringsgrund till kulturmötenas komplexitet, och hon menar att man måste undersöka fler 

komponenter i kulturmötet och klargöra deras roll (Larsson, 2011, s.217). I teoridelen definierar 

vi begreppet Interkulturell kommunikation för att sedan gå in på de komponenter vi anser är av 

relevans för vår analys. 

2.2. Ämnesbakgrund  
Bakom uppstarten av kommunikationsplattformen Järvadialogen ligger det långsiktiga 

byggnadsprojektet Järvalyftet som startades 2007 och är planerat fram till 2030, projektet 

omfattar ombyggnation samt upprustning av bostadshus och stadsmiljö på Järvafältet. 

Upprustningsprojektet inleddes för att rätta till de brister som finns i boendemiljön och arvet 

sedan miljonprogrammens uppbyggnad under 60- och 70-talet. Med sin vision om att "skapa en 

positiv, social och ekonomisk utveckling i stadsdelarna kring Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, 

Kista, Rinkeby och Tensta" (Svenska Bostäder, 2013) ämnar Svenska Bostäder tillsammans med 

Stockholm stad och flertalet andra aktörer utveckla Järva genom att fysiskt stärka området. Detta 

innebär omformning av stadsmiljö, renovering av bostäder i området och att knyta samman de 

idag fysiskt separerade stadsdelarna med ett utvecklande av nya vägar och andra transportleder. 

(Mattsson, 2014)  

Som ett led i denna långsiktiga satsning på upprustning utvecklades under 2009 en 

kommunikationsinsats för att skapa samtal mellan boende och ansvarig för ombyggnationerna. 

”En del i Järvalyftet handlar om att ta reda på vad de som bor ute i bostadsområdena och 

stadsdelarna tycker, anser och vill förändra i sitt boende och i sin livsmiljö”. (Jan-Erik Lind, 

2011b) Detta kom att få namnet Järvadialogen och skapades som ett informationscentrum för att 

underlätta och förbättra kommunikationen i området. Järvadialogen är en integrerad del i 

kommunikationsplattformen kopplad till Järvalyftet, vid starten 2009 genomfördes en 

åsiktsinsamling av synpunkter från de boende i Akalla och Husby, för att öka förståelse av de 

behov som existerade samt för att informera om förändringen som planerades i området. ”Vi på 

Svenska Bostäder kände att våra hyresgäster inte tyckte att vi och Stockholm stad inte tog dem 

på allvar och lyssnade ordentligt på dem när det gällde upprustningen på Järvafältet.” ( Johan 

Widlund, 2011)  
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Idag fungerar Järvadialogen som en plattform där olika intressenter såsom boende, företagare 

och andra berörda av Järvalyftet kan ta del av information och utbyta tankar och idéer kring 

upprustningen på Järva (Svenska Bostäder, 2013). Den inledande åsiktsinsamlingen som skedde 

2009 har sedan legat som grund för följande dialogtillfällen man kallat boendedialoger. 

Järvadialogen ses som ett samlingsnamn för fyra stadsdelsdialoger som pågår i Järvaområdet. I 

Akalla, Husby, Rinkeby och Tensta har individuella men tematiskt sammankopplade 

boendedialoger genomförts för att samtala med boende och lyfta relevanta åsikter angående 

Järvautvecklingen (ibid.).  

Som kommunikationssatsning beskrivs Järvadialogen som en långsiktig insats där man inte har 

ett planerat slut, därför väljer vi att inte kalla Järvadialogen för ett projekt. Insatsen beskrivs av de 

ansvariga med nyckelord som boendedialog, lokal förankring och den demokratiska processen. I 

den tidigare nämnda artikeln ur SvD (2012) menar Megafonen dock att de boende inte haft 

någon möjlighet att påverka det förändringsarbete som sker i området vilket skapar känslor av 

frustration och maktlöshet bland de boende. (ibid.) Megafonen var en lokal organisation som 

arbetar för ett rättvist samhälle och en enad förort (Megafonen, 2014), och vi anser att 

organisationens kännedom om området gör denna kritik relevant. Stockholm stad menar 

samtidigt att man genom Järvalyftet samarbetar med ”[…] ett stort antal externa aktörer i en 

unikt bred och långsiktig satsning, med fokus både på ”hårda” och ”mjuka” frågor, som kan lyfta 

Järva till att bli en tillväxtmotor, en kulturell mötesplats och en plats dit man vill flytta – och 

stanna kvar” (Mattsson, 2014) Denna kritik blir i relation till Järvadialogen som sådant 

utgångspunkten för denna studie. 

3. Problemformulering  
Dagens Sverige präglas av en ökad mångfald där samhällsdebatten allt oftare behandlar frågor 

om integration, segregation och utanförskap. Vi ser kommunikation som ett betydande redskap i 

arbetet med dessa frågor och vill därför undersöka hur en effektiv kommunikationsinsats bedrivs 

i ett mångkulturellt samhälle som även präglas av socio-ekonomiska utmaningar. I den kritik som 

riktats mot kommunikationsinsatsen finns underliggande teman om utanförskap och en skev 

maktfördelning när författarna skriver:  

"Bristen på medborgarinflytande i Järvalyftet är en central fråga. När Järvas befolkning förhindras att 
aktivt delta i den process där deras levnadsförhållanden radikalt formas om, bekräftas det ojämlika 
maktförhållande som råder mellan det politiska styret och medborgarna i våra förorter. Den enas 

maktfullkomlighet är den andras maktlöshet.” (Kekya, Gerecci & Al-Khamisi, 2012) 

Vi ser en problematik i att en insats som Järvadialogen kritiseras för att skapa känslan av 

utanförskap då dialog som begrepp karakteriseras av inkludering och möjligheten att gemensamt 

komma fram till beslut på en likvärdig nivå. (Tufvesson, 2008, s.207) Denna brist på 

överrensstämmelse är oroväckande, och vi vill utreda detta vidare. Vad vi vill undersöka med 

denna studie är hur Järvadialogen sett ut och uppfattats i praktiken. Det innebär att vi kommer 

att titta på hur arbetet med dialogen sett ut, hur boende i området har mottagit dialoginsatsen, 

hur relationen faktiskt sett ut mellan boende i området och de ansvariga för Järvadialogen, samt 

var den kritik som riktats mot kommunikationen i området kommer ifrån. 
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4. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att studera kommunikationsplattformen Järvadialogen och analysera hur 

kommunikationen bedrivits med boende på Järva i relation till upprustningsprojektet i 

Järvaområdet. Vår studies frågeställning är således: 

Hur har Järvadialogens kommunikationsgenomförande sett ut och mottagits bland boende i 

Husby? 

 

Analysen kommer att ligga vid de metoder och strategier som använts i dialogen men också vid 

de boendes mottagande av budskap och meddelanden. Med hjälp av teorier inom interkulturell 

kommunikation och strategisk kommunikation kommer analysen att genomföras på material 

som distribuerats i olika forum i koppling till dialogen, samt på genomförda intervjuer med 

boende och ansvariga för Järvadialogen. Under dessa intervjuer med ansvariga för Järvadialogen 

ställer vi frågor som hur har kommunikationsplanen sett/ser ut för Järvadialogen? har man under 

kommunikationsprocessen reflekterat kring interkulturell kommunikation? Vilken bild tror ni att 

de boende har av Järvadialogen? Under intervjuer med boende i området är frågorna fokuserade 

på reception och behandlar teman som känner du att din röst tagits tillvara på under dessa 

dialoger? Känner du tillit till de ansvariga för byggnadsprojektet Järvalyftet? Anser du att den 

kulturella dynamiken på Järvafältet tagits till vara i kommunikationsprocessen? (se Bilaga 1 & 

Bilaga 2) 

5. Avgränsningar  
Under arbetets inledande fas studerade vi ursprungligen hela Järvafältet som studieområde, och 

då främst Husby, Akalla, Tensta och Rinkeby som är stadsdelar där dialoger genomförts i 

koppling till Järvadialogen. I takt med insamlandet av empiriskt material kom vi dock fram till att 

studien skulle gynnas av en avgränsning till stadsdelen Husby. Trots att val rörande avgränsning 

alltid är svårt har denna precisering senare varit naturlig för vår specifika studie. Avgränsningen 

har dels varit materialstyrd då vi funnit att majoriteten material behandlar stadsdelsdialogen i 

Husby. Likaså har de informanter vi intervjuat varit i huvudsak boende från stadsdelen Husby. 

Tidsmässigt var detta också ett bra val då ett fokus på hela Järvafältet hade inneburit en betydligt 

större intervjusatsning samt en materialanalys av avsevärt större omfång.  

När det gäller material har vi noga valt ut dessa bland kommunikationsbyråns stora tillgångar på 

äldre och nyligen tryckta underlag. Som nära samarbetspartner med Svenska Bostäder och 

ansvariga för design och formgivning av Järvadialogen och dess element ser vi dem som vår 

största tillgång. Vi kommer avgränsa oss till material från 2009 fram till idag. Mycket av 

kommunikationsarbetet som sker idag refereras till denna boendedialog, och vi har under 

inledande intervjuer fått bilden av att man ser på dagens Järvadialog som ett resultat ur denna 

(Informant 3; Informant 1).  

6. Tolkningsram 
I föreliggande studie utgår vi ifrån forskningsbegrepp, perspektiv samt teori som nedan kommer 

att förklaras och utvecklas. Alla begrepp, perspektiv och teorier som presenteras nedan är av vikt 
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för läsarens förståelse och möjlighet att följa vår studie och för de resonemang vi för i analysen. 

Vår studie är av teorikonsumerande karaktär vilken karakteriseras av ett fokus på ett specifikt fall 

och undersöker vad som hände (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, et al., 2012, s.41). Här är valet av 

studieområde primärt. Valet av teorier i en sådan studie blir sekundärt och formas utifrån 

forskningsområdet och hur studien utvecklas. För att ytterligare förtydliga kan nämnas att man 

istället i en teoriprövande studie lägger fokus vid valet av teori då teorin i sig själv är centralt i 

studien. De begrepp vi presenterar nedan kommer sedan att användas i resultatanalysen och 

samspelet mellan teoretiskt ramverk, metod och empiri ämnar vi redovisa vid analysen av det 

empiriska materialet. Detta gör vi för att bättre kunna få en bild av hur kommunikation bedrivits 

i Husby, där begrepp som mångfald och integration är viktiga att förstå samt för att kunna 

förklara hur boendedialogen utformats. 

6.1. Begrepp 
Nedan redogör vi för utvalda begrepp som kommit upp i intervjuer, i material samt i de teorier vi 

valt att basera denna studie på. 

6.1.1 Strategisk Kommunikation  

Det strategiska kommunikationsämnet har som tidigare nämnts en ung historia som 

forskningsämne och grundar sig i kommunikationsstudierna. När vi nu definierar begreppet 

strategisk kommunikation är det därför intressant att även titta på den grundläggande 

definitionen av både kommunikation som process och strategi som begrepp. Detta gör vi främst 

för att visa på vikten av intersubjektiva förhållningssätt, men också för att visa på den historiska 

bakgrunden till begreppet. 

Kommunikation kan enkelt beskrivas som "processen för människors kontakt med varandra" 

och utvecklat kan man säga att kommunikation handlar om "en process där deltagarna 

tillsammans skapar och delar information i syfte att nå ömsesidig förståelse". (Larsson, 2014, 

s.34) I båda definitioner syns tydligt ett studiefokus på processen. Tittar vi sedan på strategi som 

begrepp kan detta definieras som "de grundläggande metoderna för att realisera idén och nå 

målen" (Larsson, 2014, s.121). Mer utvecklat definierar Larsson det som avvägningen mellan en 

organisations "mål och aktiviteter å ena sidan, och omgivningens behov och krav o andra sidan" 

(ibid., s.153). 

Några av de mest framstående svenska forskare inom ämnet är som tidigare nämnt Jesper 

Falkheimer och Mats Heide, och de definierar strategisk kommunikation som ”en organisations 

medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål” (Falkheimer & Heide, 2011, s.13), och 

belyser det faktum att strategisk kommunikation är dels ett forskningsfält, där forskaren 

undersöker strategisk kommunikation som fenomen och dess samhällspåverkan, och dels en 

praktik där man analyserar de kommunikativa handlingar som utförs på ett målmedvetet sätt 

(ibid., s.14). I vår studie använder vi detta begrepp när vi diskuterar och analyserar det medvetna 

sätt Järvadialogen genomfört sin kommunikation. Vi analyserar den praktiska delen av begreppet 

som rör de kommunikativa handlingarna beskrivna ovan av Falkheimer och Heide. 

6.1.2. Information  

Kommunikationsprocessen som praktik kräver inte bara sändare och mottagare, utan även ett 

innehåll. Information står för detta innehåll. (Larsson, 2014, s.34) McQuail menar att ett syfte 
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med information är att eliminera osäkerheten hos de inblandade. (2010) Vidare påpekar Larsson 

även att information ofta kan stå i kontrast till kommunikation inom arbetslivet där det senare 

ses som dialog medan det tidigare kan ses som envägskommunikation. 

John Fiske analyserar den tidigare nämnda Shannon och Weavers modell och visar på en mer 

komplex och semantisk definition och användning av begreppet information (Fiske, 1997, s.21). 

Han redogör här för det numeriska sättet att använda begreppet där man kan referera till 

information med enheten "bit". Detta står för engelskans 'binary digit' och hänvisar till valet 

mellan ja och nej. Detta sätt att se på information är grundat i Shannon och Weavers 

matematiska bakgrund och appliceras för att strukturera möjliga sändaralternativ och 

tolkningsalternativ på ett matematiskt sätt. I denna studie ser vi dock på information som 

innehållet i meddelandet som kommuniceras från sändare till mottagare (enligt Shannon & 

Weavers modell).  

6.1.3. Dialog som kommunikationsverktyg 

Dialogen är en samtalsform som handlar om att utforska något tillsammans. Parterna ska avvakta 

och lyssna in varandra för att söka en gemensam grund och nå det ”högsta gemensamma”. 

(Olausson 1999, Tufvesson 2008, s.207). Aktörerna i dialogen behöver inte ha samma 

uppfattning om verkligheten, men alla måste sträva efter att försöka förstå hur de andra tolkar 

den. (ibid). Shirley Leitch och David Neilsons kritiserar det dialogiska synsättet och uttrycker 

misstro mot Grunings symmetriska kommunikationsmodell, då den framställer publiken och 

organisationen som jämnställda samtalsparters. De menar att Gruning inte ser till maktaspekten 

som existerar inom en relation. De menar att publiken kan ses ur ett makro och ett 

mikroperspektiv och att deras ställningstagande till olika frågor kan variera beroende ur vilken 

position de befinner sig i. En medborgare kan samtidigt ha rollen som skolförälder, hyrestagare 

och anställd på ett företag och deltar därför på olika ställen i den offentliga sfären som medlem 

av olika mikropubliker och detta påverkar deras förhållningssätt och maktbalans. (Sandberg, 

2008, s.116)Dialogen har även visat sig vara ett effektivt verktyg i både interkulturellt 

kommunikationsarbete (Simonsson 2002, refererad, i Larsson, 2011 s.219) men även inom 

förändringskommunikation (Johansson och Heide, 2008, s.58)  

Utmaningar i användandet av dialog vid interkulturell kommunikation är att deltagarna måste 

konstruera sin bild av den kultur de möter med hjälp av dialoger som ligger långt från det ideala 

samtalet. Den gemensamma uppfattningen av ord, gester, tonfall eller ansiktsuttrycks betydelser 

är osäker då aktörerna har olika språk samt ursprung. (Larsson, 2010, s.220). Därför är det av 

vikt att aktörerna i en dialog skapar en bakgrundskonsensus som de gemensamt kan bygga upp 

genom sina tolkningar. (Habermas 1996, Larsson, 2010, s.220)  

6.1.4. Interkulturell kommunikation 

Begreppet kan även beskrivas som ”kommunikationsprocesser i samband med 

kulturmöten”(Illman & Nynäs, 2005, s.75). Kommunikation mellan människor är grundläggande 

men kommunikationsprocessen kan kompliceras när den sker mellan människor från olika 

kulturer. Komplikationen i kommunikationen kan leda till att kommunikationen mellan 

aktörerna blir ofullständig och ineffektiv. Ineffektiviteten kan manifesteras på så sätt att det blir 

ett hinder för att nå ett gemensamt uppsatt mål. Detta kan särskilt bli tydligt i arbetsrelaterade 

sammanhang. (Larsson, 2011,s.218). För att kunna förstå detta menar författarna Ruth Illman 
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och Peter Nynäs att man måste beakta olika infallsvinklar och ställa sig frågor som. ”Vilken roll 

har kulturell olikhet i kommunikationsprocessen? Och Hur kommer vi över kulturgränserna?” 

Kommunikationen över kulturgränser kan uppfattas på olika sätt och man kan grovt göra en 

uppdelning på en essentiell syn och en hermeneutisk syn.  

”En essentiell syn på interkulturell kommunikation: vi tänker oss att det finns ett kulturellt rotat 

sätt att uttrycka sig, tolka etc. hos parterna, vilka i den mån de är olika gör att missförstånd 

uppstår eller kommunikationen brister.” 

”En hermeneutisk syn på interkulturell kommunikation: vi tänker oss att parternas sätt att tolka, 

erfara och ge betydelse åts situationer som t.ex. kulturmöte, är ett sätt att relatera till 

kommunikationsprocessen som inbegriper attityder och relationer av vikt för själva 

kommunikationen.”(Illman & Nynäs 2005, s.76) Att genomföra en effektiv interkulturell 

kommunikation med hjälp av goda kommunikationsstrategier är fullt möjlig menar Inger Larsson 

(2011, s.221) och uttrycker att det strategiska målet för kulturmötet är utgångspunkten för 

strategivalet. Vad vill parterna att samtalet ska resultera i? Svaret är beroende av den aktuella 

situationen allt från de personliga samtalens emotionella fokus till yrkessamtalets faktaspäckade 

målbild.  

6.1.5. Interkulturell och Mångkulturell 

I många böcker har begreppet interkulturell och mångkulturell ofta likställts, tillsammans med 

begrepp som multikulturell, tvärkulturell, flerkulturell, tvåspråkig, internationalisering och 

globalisering. Det gemensamma för dessa är således att de relaterar till kvalitativa aspekter såsom 

etnisk och kulturell mångfald i ett samhälle. (Lahdenperä, 2008 s.29). Denna definition passar 

även in på Järvaområdet. Dock menar Pirjo Lahdenperä att det finns ett syfte med att särskilja 

dessa ifrån varandra och tar upp skillnaden enligt följande: "Interkulturalitet är således en term 

som antyder en handling, en process, ett gränsöverskridande och en interaktion till skillnad från 

mångkulturell som kan användas som ett mått på ett tillstånd, en situation och en position" 

(ibid). Interkulturalitet beskrivs som olika typer av meningsskapande kulturer dvs etniska, 

religiösa, språkmässiga, tankemässiga, livsstilsrelaterade, könsmässiga och klassmässiga samt hur 

dessa olika kulturer berikar och samverkar med varandra. Begreppet sätter kvalitativa och 

värdemässiga aspekter på kulturmöten. Ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet, demokrati och 

socialrättvisa är de etiska värden som ofta sätts som mål för interkulturalitet. (Lahdenperä, 2008, 

s.30). Att förstå skillnaden mellan mångkulturell och interkulturell är relevant för vår studie, 

invånarna i Järva kommer ursprungligen från olika kulturer men de lever sida vid sida och 

interagerar som grannar och boende. Det är i interaktionen som skillnaden mellan begreppen 

görs, utan interaktionen mellan grupperna skulle området bara anses mångkulturellt. 

6.2. Interkulturellt perspektiv 
Definitionen av kulturbegreppet tillsammans med interkulturell kommunikation har möjliggjort 

vår utformning av ett interkulturellt perspektiv. Ett interkulturellt perspektiv betraktar olika 

kulturer utifrån ett etnorelativt perspektiv i motsats mot det etnocentriska perspektivet. Det 

innebär att man aldrig kan utgå från det egna kultur perspektivet för att bedöma värderingar och 

moraluppfattningar eftersom det endast representerar ett enda kulturperspektiv. (Lorentz, 2013, 

s.55) Därför kommer detta perspektiv att användas som ramverk för hur verkligheten ser ut i 
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Järvadialogens kommunikationsarbete. Utifrån detta perspektiv ämnar vi fokusera på specifika 

aspekter och sortera denna utifrån vissa principer (Kaijser & Öhlander, 1999). 

I sin avhandling ”Att brygga broar över kulturella gränser” (2010) skriver Inger Larsson om 

kulturmöten inom transnationella företag, där hon också tar stöd i Gudykunst (2005) och dennes 

redovisning av de sju kategorierna inom interkulturell kommunikationsteori. Gudykunst (ibid.) 

menar att alla större teorier inom interkulturell kommunikation hamnar inom någon av dessa sju 

kategorier. Med dessa kategorier kan vi utläsa aspekter av interkulturellt kommunikationsarbete 

som är viktiga att ta hänsyn till vid kommunikationsarbete, och i vår analys av Järvadialogens 

interkulturella perspektiv kommer vi att ställa arbetet mot dessa sju kategorier för att utvärdera 

arbetet. Den interkulturella kommunikationen bör innehålla 

Teorier som integrerar kultur med 

kommunikationsprocesserna. 

 

Integration är enligt nationalencyklopedin en 

"process som leder till att skilda enheter 

förenas; även resultatet av en sådan process" 

(NE, 2014). Hur förenas olika kulturer i 

kommunikationsprocessen, och hur förenat 

ser resultatet ut? 

Teorier som förklarar kulturellt betingade skiftningar 

i kommunikationen. 

Det kulturellt betingade är den process där 

vårt tankesätt formas av kulturen vi lever i 

och i slutändan avgör vad vi anser som 

viktigt (Feinberg, 1998). 

Interkulturella teorier som fokuserar på effektiva 

resultat. 

 

Effektiv definieras av nationalencyklopedins 

som "något som snabbt eller ofta når avsett 

resultat" (NE, 2014) 

Interkulturella teorier med fokus på 

anpassning/adaptation.  

fokusera på anpassning/adaption i det 

kommunikativa arbetet. 

Interkulturella teorier som fokuserar på identity 

management eller förhandling. 

 

Identitetshantering och förhandling rör det 

effektiva kommunikationsarbetet i både 

inter- men även intrakulturella möten. 

Aspekten av identitetshantering och 

förhandling analyserar här hur kulturell 

identitet förhandlas och skapas genom 

utveckling av interpersonella relationer 

(Imahori & Cupach, 2005) 

Interkulturella teorier som fokuserar på 

kommunikativa nätverk. 

 

Det kommunikativa nätverket ses som de 

kontaktmönster som uppstår mellan 

kommunikativa parter genom att 

meddelanden sänds och utbyts (Contractor 

& Monge, 2003). 

Interkulturella teorier som fokuserar på kulturbyte. 

 

Kulturbytet innebär sammanfattande skiftet 

mellan en kultur till en annan där vi hänvisar 

till vår definition av begreppet kultur som 

beskrivs ovan. 
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Ofta sammankopplat med begreppet interkulturell kommunikation är interkulturell kompetens 

som ”avser färdigheter och kunskaper som behövs för att kunna fungera i det interkulturella 

samspelet” (Stier & Sandström Kjellin, 2009, s.121). Vidare definierar Hans Lorentz 

interkulturell kompetens som en ”förmåga att effektivt kommunicera i interkulturella situationer 

och att kunna förhålla sig till en mångfald av kulturella kontexter” (Lorentz, 2006, s.121). 

Gällande Järvadialogens utformning och arbete är det just denna kulturella kompetens vi 

kommer att analysera med stöd i Gudykunst teoretiska förhållningssätt. 

6.3. Maktförhållande 
I det interkulturella perspektiv vi valt ser vi dock en avsaknad av maktanalys och fokus på 

maktaspekter inom kommunikation. Dessa innefattas sällan i existerande teorier trots dess 

påverkan på kommunikationen vid de flesta interkulturella möten (Gudykunst, 2005, s.26). Vi 

ämnar därför applicera Hofstedes teori om kulturella dimensioner (Larsson, s.216) för att 

analysera fördelningen av makt mellan de kommunicerande parterna. Hofstedes teori behandlar 

fem dimensioner där han undersöker en kulturs: 

individualism/kollektivism 

stora/små maktavstånd 

starka/svaga tendenser till en önskan att undvika osäkerhet 

traditionella maskulina/feminina värderingar 

långsiktig/kortsiktig framtidssyn 

Kritik har riktats mot Hofstedes teori då han beskriver en kultur som fixerad och oföränderlig 

(ibid.), och han ses som en forskare av den kulturgeneraliserande diskursen inom 

kommunikationsstudier. Att använda oss av hela det teoretiska ramverket vore missgynnande för 

vår studie och skulle inte gå i linje med personliga åsikter och intressen i interkulturell forskning. 

Däremot ser vi en nytta i att selektivt välja hans aspekt av stora eller små maktavstånd för vår 

studie. 

stora/små maktavstånd 

Denna aspekt rör frågor om maktfördelning eller hur kulturer hanterar ojämlikhet. Hofstede 

definierar maktavståndet som "i vilken utsträckning medlemmar, med mindre inflytande/makt, i 

institutioner och organisationer inom ett land förväntar sig och accepterar att makten fördelas 

ojämlikt." (Jandt, 2007, s.172). Hofstede menar att en persons kultur präglar hur hen förhåller sig 

till maktavstånd. En person som kommer från en kultur med stora maktavstånd, kan lättare 

acceptera och förhålla sig till hierarkiska strukturer där alla har sin givna plats och det inte behövs 

någon vidare motivering till detta. Medan den som kommer från en kultur med små maktavstånd 

strävar efter att uppnå en jämlik fördelning av makten. Där en jämlik maktfördelning inte 

upplevs finnas, kräver hen en motivering till varför maktförhållandet yttrar sig på ett sådant sätt, 

vilket Jandt även diskuterar i sin bok (ibid.) 

6.4. Förändringskommunikation  
Detta teoretiska område har sin utgångspunkt i strategisk kommunikation. Kommunikation 

utgör en viktig beståndsdel i en förändringsprocess, då förändringar uppstår som ett resultat av 
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kommunikationen mellan människor. Därför är det viktigt för förändringens slutgiltiga resultat, 

hur den kommuniceras. Innan en planerad förändring beslutats, måste den kommuniceras till de 

berörda så att den kan förankras. Detta för att de som innefattas av och medverkar i 

förändringen förstår den, är överens om varför den sker samt accepterar och genomför den. 

(Johannsson & Heide, 2008, s.24). Av vikt är även förståelsen och hänsyn på hur förändringar, 

mottas därför är det viktigt att de berörda får tillräckligt med information så att det inte skapar 

otrygghet och ryktesspridning.  Ur ett ledningsperspektiv är förändringskommunikation viktig 

för att ”förstå behovet av förändring, förstå effekterna av förändring, minska eventuella 

motstånd, reducera osäkerhet, öka involvering och engagemang i förändringen.” (Johannsson & 

Heide, 2008 s.25) 

Vi har därför valt att redogöra hur man praktiskt kan arbeta med en förändringsprocess och 

definierat nedanstående beståndsdelar av det Lewis beskriver som Activity Tracks: Managing 

meaning, managing networks och managing practices(Lewis, 2011, s.261). I vår studie blir denna 

teoretiska grund naturlig att integrera i analysen. Järvadialogen skapades, som vi tidigare nämnt 

med målet att underlätta kommunikationen i förändringsprocessen som integrerar Järvalyftet och 

Vision Järva 2030. Vi vill därför placera Järvadialogen i ett sammanhang av en 

kommunikationsmodell inom just förändringsprocesser.  

6.4.1. Managing Meaning  

Denna aktivitet avser hur man förmedlar förändringens innebörd till intressenterna. I denna fas 

svarar man på frågorna vad förändringen innebär, vilka är målen/målet för förändringen, vilka är 

valen och hur de yttrar sig. (Lewis, 2011, s.262) I detta stadie bör både initiativtagare av 

förändring och de som påverkas interagera, här definieras den översiktliga ramen för 

förändringens mål. I denna aktivitet formuleras även de budskap relaterade till förändring, både 

de som ramar in budskapet men även de som kan argumentera för förändringen, här definieras 

även informations och deltagarstrategin. Målet är att öka förtroendet för förändring via öppna 

kanaler för kommunikation så att de kan bidra till återkoppling. Slutligen menar Lewis att 

påverka intressenternas förförståelse för deltagande i en förändring, belönas, uppmuntras och 

förväntas. (Lewis, 2011, s.278)  

6.4.2. Managing Networks  

Under denna fas förklarar Lewis, bör både initiativtagare för förändringen samt de som påverkas, 

delta aktivt i att forma den ömsesidiga relationen mellan de som påverkas eller är vittnen av 

förändringen. I detta stadie är det viktigt att få kontroll över nätverket för att kunna få tillgång 

och överblick för de specifika grupper som kan påverka, föra talan, uppmuntra men även 

identifiera de som ser negativt till förändringen. (Lewis, 2011, s.262) En del intressenter vill även 

i denna fas ha tillgång till de beslutsfattande processerna. Med denna överblick ges det möjlighet 

att öka förståelse hur intressenterna ställer sig till förändringen. Här definieras de gemensamma 

mål personerna i de olika grupperna har och man kartlägger de olika intressenternas åsikter 

avseende kommande förändring. För att uppnå förändringsmålet formuleras budskap med 

styrkor och svagheter till målgrupper som kan tänkas influera resterande intressenter samt ramar 

in budskap med gemensamma intressen för de som står på samma sida. Vidare kan man använda 

denna kunskap för att skapa engagemang hos olika grupper samt underlätta samarbeten över 

grupper och underlätta kunskapsutbyte. (Lewis, 2011, s.278)  
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6.4.3. Managing Practice  

Managing Practice är relaterad till den konkreta och fysiska innebörden av förändring. Här 

menas att målen för förändringen presenteras officiellt. (Lewis, 2011, s262) Vidare definieras 

milstolpar för de uppsatta målen, inrätta riktlinjer och vara delaktig i att övervaka mål. Formulera 

de officiella eller inofficiella dokumenten relaterade till förändringen. Bestämma hur 

presentationen av förändringen ska se ut och vem som ska vara talesperson för denna. Se till att 

skapa plattform för att kunna få utvärdering och återkoppling på den förändring som gjorts. För 

att underlätta implementering av denna förändring måste man skapa den infrastruktur som 

säkerställer att förändringen kan genomföras och uppnå målet. (Lewis, 2011, s278) 

Sammanfattningsvis ämnar vi i föreliggande studie att analysera insamlad empiri med hjälp av ett 

interkulturellt perspektiv enligt Hoefstedes maktdimension samt Lewis activity tracks kopplat mot 

förändringskommunikation. I analysen kommer även de begrepp som definierats ovan att 

användas. 

7. Forskningsdesign  
I detta kapitel redovisar vi vår forskningsutformning. Det innebär vår plan för insamling av 

material, samt hur materialet sedan kommer att bearbetas. Som vi nämnt är studien av 

teorikonsumerande karaktär där studien leder valet av teori. För att ytterligare förtydliga kan 

nämnas att man istället i en teoriprövande studie lägger fokus vid valet av teori då teorin i sig själv 

är centralt i studien. Valet av studieområdet Järvadialogen ses därför som centralt. Vi kan även 

beskriva studien som förklarande (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, et al., 2012, s.37) där vi går in i 

studien för att "lära känna undersökningsobjektet och undersökningen" (Østbye & Larsson, 

2004, s.266).  

Vi har valt att genomföra kvalitativ textanalys samt kvalitativa intervjuer, vilka beskrivs nedan. 

Dessa kvalitativa och omfattande metoder hoppas vi kommer att ge svar på vår frågeställning 

och visa hur kommunikationens texter och dialoggenomförande har sett och ser ut. Østbye och 

Larsson menar att den kvalitativa textanalysen är speciellt användbar då man undersöker ett 

mediebudskap (ibid.), och detta menar vi är användbart även inom denna typ av 

kommunikationsstudie då målet med undersökningen är just att analysera specifika 

meddelandens utformning och mottagarreaktioner i relation till dessa meddelanden.  

Valda teorier kan visa om det finns kausala aspekter på de förväntningar som skapats utifrån de 

budskap som kommunicerats, och det som faktiskt sagts och gjorts i området. Kombinationen 

av de två perspektiven hoppas vi kan skapa en holistisk bild av interkulturell kommunikation i en 

förändringsprocess. Det material vi kommer att analysera består dels av tryckt material i form av 

broschyrer, reklamsidor, informationsbrev samt interaktiv kommunikation i form av 

mötestillfällen och frågestunder vi närvarat vid. Vid studietillfällen där man hanterar människor 

och intresserar sig för avsändar- och mottagarreaktioner blir det intressant att använda sig av 

kvalitativa intervjuer (Østbye & Larsson, 2004, s.262). Detta blir intressant för vår studie 

eftersom fokus ligger på relationen mellan avsändare och mottagare och hur denna relation har 

påverkats av de meddelanden som skickats ut. Vidare menar Østbye och Larsson att en 

källkritisk metod bör användas vid alla typer av studier. (ibid.) Detta håller vi med om, men vi 

avser inte att använda ett specifikt källkritiskt förhållningssätt i denna studie utan att detta snarare 
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är integrerat i alla steg av forskningsprocessen, och vi påpekar istället att valda metoder och 

teorier innehar en källkritisk aspekt. 

7.1. Kvalitativ textanalys  
Den kvalitativa textanalysen bearbetar material genom att strukturera och kartlägga fakta för att 

skapa en objektiv överblick av materialet i förhållande till ämnesområdet. Vi kan dela in metoden 

i två kategorier av textanalys där forskaren lägger fokus på olika frågeställningar. Detta gör också 

att metoden kan användas till olika typer av studier, och man kan som forskare välja att definiera 

sin forskningsmetod ytterligare. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, et al., 2012, s.211) Østbye och 

Larsson (2004) argumenterar likaså att textanalys som metod inte innehåller ett specifikt 

"arbetssätt för att nå fram till kunskap” (2004, s.63) En av kategorierna är systematiserande 

analys vilken är en beskrivande undersökning där det är viktigt att klargöra tankestruktur, att 

logiskt ordna innehållet samt att klassificera materialet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, et al., 

2012, s.211). Att inledningsvis klargöra tankestrukturen i texten innebär att vi i denna studie tittar 

på hur de viktiga aktörerna skapat en bild av Järvadialogen och förändringen som sker på 

Järvafältet. Här lyfter vi fram och begripliggör vi innehåll i våra utvalda texter och tittar på vad 

deras budskap varit för att skapa vissa känslor eller meddela viss information (ibid.). Att logiskt 

ordna material betyder att vi placerar vårt empiriska material under tematiserade underrubriker 

för att vidare kunna analysera dem under liknande tematisering. Avslutningsvis kan textanalysen 

utvecklas genom att klassificera innehållet. Detta sker genom att forskaren skapar rubriker med 

specifika teman. Några exempel på dessa i relation till denna studie skulle kunna vara Har 

boende i området kännedom om Järvadialogen? Ser de boende på sin roll i dialogen som aktiv? 

Har de ansvariga för dialogen planerat kommunikationen på ett kulturmedvetet sätt? Vad vi 

aktivt valt att inte analysera är Järvadialogens framgång. Vi kommer alltså inte att ställa oss frågan 

om Järvadialogen är lyckad eller misslyckad insats. 

I denna studie kommer vi att använda oss av en systematiserande textanalys där vi strukturerar 

vår empiri utefter de empiriska teman vi finner. Vi ämnar klargöra tankestrukturer i empirin och 

ordna det logiskt utefter teman. Som en del i textanalysen kartläggs aktörerna i studien, och dessa 

innefattar i vårt specifika fall de ansvariga för Järvadialogen, boende i området samt ett antal 

experter inom området. Valet att inkludera tryckt material och mötestillfällen men inte 

onlinematerial i form av websidor eller elektroniska rapporter är också en del i denna metod. Vad 

som är viktigt att tänka på vid denna typ av metod är att termen textanalys är generell och finns 

representerad inom alla typer av forskningsämnen med skilda teoritraditioner (Østbye & 

Larsson, 2004, s.63) och detta kräver att vi utvecklar och anpassar metoden specifikt till denna 

studie för att den ska ge så goda resultat som möjligt och inte verka för abstrakt. Detta gör vi 

genom att tidigt klargöra de teman vi söker efter, vilka vi baserar på våra teoretiska angreppsätt. 

7.2. Kvalitativa intervjuer  
Valet av kvalitativ intervju innebär att utifrån informantens erfarenhet kunna få förståelse för 

forskningsproblemet. (Kvale 2014, s.17). Vi har sett på intervjun som ett rent forskningsverktyg 

och det intervjupersonen säger som en deskriptiv rapport om sina upplevelser. (Kvale 2014, 

s.65). Vårt urval av informanter till de individuella intervjuerna har haft centralitet som princip, 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, et al., 2012, s.258) vi ville intervjua personer som kunde ge oss 

en översiktlig bild av Järvadialogen utifrån deras roll. 
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Informanterna i gruppintervjuerna blev mer av snöbollskaraktär (ibid). Vi fick tips om ett par 

namn och informanterna själva föreslog ytterligare deltagare till gruppintervjun. Främsta 

anledningen för gruppintervjuer var att vi ville observera och intervjua i en gruppinteraktion 

(Wibeck, 2010, s.25) och att samtalet skulle vara av argumentativt (Wibeck, 2010, s.35). Den 

andra anledningen var att vi trodde att vi kunde öka möjligheten att få fler informanter till varje 

tillfälle samt optimera tiden. Detta blev inte som vi tänkt men resultatet blev två 

gruppintervjustillfällen. Tidsaspekten i valet av intervjuantal har påverkat då vi arbetat mot en 

strikt deadline. Sist vill vi även nämna att bland de individuella intervjuerna, genomfördes det tre 

expertintervjuer detta för att utveckla vår förståelse om Järvaområdet och vårt ämne 

Järvadialogen. Dessa experter valdes utifrån de alla tre har expertkunskap inom olika områden 

och är vana att få frågor om sina åsikter och tankar (Kvale, 2014, s.187) gällande Järvaområdet.  

7.3. Genomförandet av Intervjuer 
För att kunna få en bild av Järvadialogen har vi valt att intervjua de personer som varit 

involverade i kommunikationsplaneringen, samt de som påverkas och tar del av informationen 

från Järvadialogen. Vi valde att genomföra semistrukturerade individuella och gruppintervjuer 

där informanterna delades upp i två typer, och med inspiration i Shannon & Weavers 

kommunikationsteori har vi valt att kalla dessa grupper sändare och mottagare. Till alla 

intervjuerna har vi utformat intervjuguider (Bilaga 1 och Bilaga 2). Dessa utformades kring teman 

som mångkulturalism, förändring och dialog i kommunikationsarbete som sedan kopplades till 

Järvadialogen. Intervjuguiden anpassades till respektive grupp där frågorna till sändargruppen 

fokuserade på hur kommunikationsarbetet planerats och utformats och där mottagargruppen 

fick frågor förande hur de uppfattat samma kommunikation. Utöver sändar- och 

mottagargruppen har vi även genomfört ett antal expertintervjuer med informanter vi anser 

kunnat delge oss viktiga åsikter och relevanta tankar. 

7.3.1. Sändare 

Sändargruppen består av ansvariga för kommunikationsgenomförandet i Järvadialogen. Dessa är 

Informant 1 som är en projektledare på kommunikationsbyrån som varit kopplad till 

Järvadialogen sedan 2007 och Informant 2 som är kommunikationsansvarig för Svenska 

Bostäder. Dessa informanter valdes baserat på den kunskap de besitter om arbetet och 

utformningen av Järvadialogen. Båda arbetar med kommunikation och har haft centrala roller i 

dialogen. Intervjuerna genomfördes enskilt och vid olika tillfällen. Tider och datum för dessa 

redovisas i tabellen nedan. 

7.3.2. Mottagare 

Mottagargruppen består av boende i Husbyområdet. Dessa intervjuades vid två 

gruppintervjutillfällen där de delades in i ålder. Den första gruppintervjun bestod av Informant 7 

och Informant 8 som båda är 18-30 år och bosatta i området. Där deltog även Informant 9, 18-

30 år, också boende i området. Gruppen var sammansatt av deltagare som alla var bekanta sedan 

tidigare för att underlätta samtalet och skapa intressanta tankegångar som annars kan vara svåra 

att belysa. Till detta tillfälle hade visst material som sänts ut från Järvadialogen tagits med (Bilaga 

15) för att se hur det mottogs och hur informanterna uppfattade informationen. Informationen 

behandlade ombyggnationen i området. Vid det andra gruppintervjutillfället deltog Informant 10, 

40-60 år, samt Informant 11, 40-60. Informant 11 är boende i Husby och Informant 10 har länge 
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varit aktiv i en ekologisk förening i området vilket starkt påverkats av Järvalyftet, och de kände 

inte varandra innan. Under denna gruppintervju visades bilaga 14. 

7.4. Expertintervjuer 
För att ytterligare belysa bakgrunden till vårt forskningsämne samt få utökad förståelse för hur 

dialogen har sett och ser ut har vi valt ut ett antal experter inom området som informanter. 

Dessa intervjuer har även bidragit till att belysa teman som tagits upp i sändar- och 

mottagargruppen. Dessa intervjuer innefattar Informant 3, en forskare som studerar och har 

studerat Järvalyftet under en längre tid och har god kännedom och erfarenhet av området. Det 

innefattar även Informant 4 som är chefredaktör på en lokaltidning i området, samt Informant 5, 

en representant från Hyresgästföreningen som har god kännedom och stor erfarenhet av 

dialogen och arbetet med de boende. Denna intervju genomfördes via telefon, och skilde sig på 

så sätt ifrån andra genomförda intervjuer under studiens gång. Till expertintervjuerna hör även 

Informant 6 som är en politiker med kopplingar till området och arbetet med Järvadialogen.  

7.5. Utmaningar i samband med intervjuerna 
Under en inledande intervju med Informant 3 som forskar i området blev vi informerade att 

många av de boende i området var trötta på att bli studerade och att det därför kunde bli en 

utmaning att få tag i informanter. Det fanns ett intresse att prata om Järvadialogen men där tid 

dock var en anledning till att många inte ställde upp. Vi märkte tidigt att engagemanget skulle 

komma att bli en utmaning och när vi fick frågan om ekonomisk ersättning blev det en fråga om 

ekonomiska möjligheter och etiska överväganden. Vi blev tvungna att avböja detta men insåg 

vikten av att belysa det faktum att möjligheten att avvara den tid vi begärde endast fanns hos 

vissa av de boende som blev tillfrågade. 

En tydlig svårighet vi snabbt märkte under gruppintervjuerna var att skapa ett jämt och smidigt 

samtal. Under gruppintervju 1 blev samtalstakten oregelbunden, medan den under gruppintervju 

2 blev osymmetrisk. I arbetet med att få tag på informanter till vår ursprungliga plan om 

fokusgruppsintervjuer kämpade vi med att väcka intresse och deltagande. Vi insåg snabbt att vi 

inte skulle lyckas fylla fyra fokusgruppsintervjuer som planerat, utan valde att genomföra 

majoriteten av intervjuerna som individuella sådana, och två gruppsessioner. 

7.6. Bearbetning av intervjumaterial  
Av de enskilda intervjuerna har vi genomfört en fullständig transkribering, medan vi har valt att 

göra sammanfattande transkriberingar av gruppintervjuerna. Valet att transkribera såg vi från 

utgångspunkten som nödvändigt och positivt för utvecklingen av studien och den slutliga 

analysen. Det är inte bara ett strategiskt sätt att strukturera materialet på, utan bör också ses som 

ett bra sätt att komma in i ämnet och utveckla tankar och idéer i ett tidigt stadium i studien. Valet 

att göra sammanfattande transkriberingar vid gruppintervjuerna gjordes med tanke på tidsramen 

för studien. 

8. Metodval  
För att redovisa ett holistiskt resultat med grundade resonemang och svar på det ursprungliga 

forskningsproblemet krävs ett genomtänkt val av forskningsmetod. Esaiasson et al menar att 

inom samhällskunskapsforskning finns tre tillvägagångssätt för att samla in material (Esaiasson, 
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Gilljam, Oscarsson, et al., 2012, s.193). Här delar man in metoderna i att ”fråga människor, att 

observera människor, samt att observera fysiska spår och resultat av mänskliga aktiviteter.” (ibid.) 

I studiens forskningsdesign har vi redogjort för metoder inom alla tre av dessa tillvägagångssätt 

för att visa på vikten av samtliga aspekter i ett forskningsprojekt. Det gäller kvalitativ intervju, 

kvalitativ textanalys samt observation. Den kommunikationsprocess vi ämnar studera inkluderar 

allt ifrån personlig kontakt, tryck textutskick, samt offentliga diskussionsforum. Därför ser vi att 

det är viktigt med metoder som täcker dessa områden.  

Med individuella intervjuer av experter inom området Järvadialogen fick vi en tydlig bild av hur 

arbetet sett ut samt tydliggör tankar och mål med val som gjorts under 

kommunikationsprocessens gång. Genom gruppintervjuer med de boende i området 

möjliggjorde vi för ett dynamiskt samtal där metoden skapar diskussion bland informanterna vi 

som forskare hade goda möjligheter att få en bild av den generella attityden gentemot 

Järvadialogen. Metoden ger oss möjlighet att studera underliggande teman som vid individuella 

samtalsintervjuer inte visar sig. Det sociala samspel som uppstår i en fokusgruppsintervju är av 

vikt för vår studie då vi inte anser oss som tillräckligt integrerade med gruppen informanter för 

att individuellt kunna hålla uppe en jämlik och verklighetsförankrad dialog. Gruppintervjuer och 

fokusgrupper anses bra vid undersökningar där man vill generera idéer och driva på tankar 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, et al., 2012, s.320), där vi ser enkäter och frågeformulär kan ses 

som bristfälliga. Detta har även varit ett metodval grundat i frågan om validitet. Källkritiken är 

viktig i undersökningen och vi ser en gruppintervju som att ge möjlighet för representativa 

teman att belysas och att minska vår egen inverkan på teman som kommer upp. I förlängningen 

ser vi det ett steg i att validera våra källor då vi på ett tydligare sätt kan utläsa om informanterna 

bör ses som representativa för området.  

Det finns en stark koppling mellan analys av budskap och textanalys som metod (Østbye & 

Larsson, 2004, s.265). I vår studie anser vi att textanalys är väl applicerbart då vi vill analysera 

och tolka material rörande Järvadialogen och vi behöver en strukturerad analysteknik. Textanalys 

som metod tillför en budskapsanalytisk aspekt och ett strategiskt sätt att strukturera och 

tematisera analysmaterialet. Vi har möjlighet att kritiskt granska text men framförallt genomföra 

en diskursanalys av texterna i relation till interkulturella teorier och förändringskommunikation. 

På detta sätt kan vi ställa relevanta frågor till materialet i koppling till dessa teorier. 
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9. Från urval till analys 
Här presenterar vi praktiskt hur vår analys har gått till. Det innebär att vi visar hur urvalet av 

material har skett, hur intervjuer sett ut samt hur bearbetning av detta material sedan gjorts. I 

tabellen nedan redogör vi för genomförda intervjuer med deltagande informanter samt 

tillhörande datum och längd på intervjutillfället. Som tidigare nämnt vill vi "analysera fysiska spår 

och resultat av mänskliga aktiviteter" (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, et al., 2012, s.194). Vi har 

valt bland mycket tryckt officiellt samt inofficiellt material kopplat till Järvadialogen på hela 

Järvaområdet (se bilagor 3-15) men valde i ett tidigt stadie att fokusera på material endast 

relaterat till Järvadialogen i Husby. Detta innefattar informationsblad, reklamsidor, 

kommunikationsplan samt frågor- och svarslistor för genomförande av boendedialoger. Vi har 

även gjort valet att avgränsa materialet till åren efter 2009, då den stora åsiktsinsamlingen ägde 

rum på Järva. På detta material har vi utfört en textanalys.  

Gruppering Intervju Informant Datum Längd 

Sändare Individuell Intervju 1 Informant 1 14-11-19 kl 13:30 1 h 30 min 

Individuell Intervju 2 Informant 2 14-11-24 kl 15:00 57 min 

Expertintervju Individuell Intervju 3 Informant 3 14-10-13 kl 16:30 1 h 04 min 

Individuell Intervju 4 Informant 4 14-12-01 kl 12:30 47 min 

Telefonintervju Informant 5 14-12-05 kl 12:30 50 min 

Mailutfrågning Informant 6 14-12-22 - 

Mottagare Gruppintervju 1 Informant 7 

Informant 8 

Informant 9 

 

14-11-28 kl 17:00 

 

60 min 

Gruppintervju 2 Informant 10 

Informant 11 

Informant 12 

 

14-12-01 kl 17:00 

 

1 h 11 min 

Tabell 1 – Gruppering av informanter 

10. Metodologiska reflektioner  
Den forskning vi genomför är som tidigare nämnt av förklarande karaktär och bör ses som 

teorikonsumerande. Vi kommer nedan att redogöra för våra tankar kring de val vi gjort samt hur 

vi ser på vår roll som forskare och validiteten i vår studie. En induktiv analysteknik tar sig an 

forskningsområdet med ett öppet förhållningssätt där hypoteser och antaganden formuleras 

under forskningsprocessen (Østbye & Larsson, 2004, s.110). Man kan koppla detta till 

observation som metod där man ursprungligen alltid bör ha ett induktivt förhållningssätt till 

omgivningen. Där handlar det om att ständigt omformulera och revidera antaganden och 

frågeställningar. Med den induktiva analysen precis som med observationsmetoden finns dock en 

problematik kring att enbart använda sig av ett öppet förhållningssätt där materialet styr 

forskningsprocessen. Här menar Østbye och Larsson att det bör finnas en balans mellan det 

empiriska insamlandet och teoriutveckling och fastställning.(ibid., s.111) Den deduktiva analysen 

utgår istället ifrån en redan formulerad hypotes med målet att förkasta eller bekräfta denna. 

Denna metod hade varit ett bra val för vår studie om vi istället för att undersöka hur 

Järvadialogen sett ut skulle frågat oss något mer specifikt med en bestämd hypotes som 
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”Järvadialogen var ett lyckat kommunikationsprojekt och ökade integrationen i Järvaområdet i 

samband med Järvalyftet”, eller motsatsen att ”Järvadialogen som kommunikationsprojekt var 

misslyckat ur ett integrations- och kommunikationsperspektiv”. Vi vill dock inte undersöka 

denna typ av fråga, utan se till kommunikationsinsatsen i dess helhet utan förutbestämda 

antaganden, för att som avslutande diskussion sedan reflektera kring utvecklingsmöjligheter. 

Därför är valet av en induktiv analys naturligt. 

Det är viktigt för forskaren att förstå dennes påverkan på sitt fält och sin studie som helhet. Hur 

denna påverkan ser ut beror på utformningen av studien och forskarens metoder för att undvika 

subjektiva påverkan. Allt från fältanteckningar, intervjufrågor och den slutliga analysen är resultat 

av subjektiva tolkningar, och detta är viktigt att uppmärksamma under forskningsprocessen samt 

i resultatet.(Kaijser & Öhlander, 1999, s.41) Vår forskning kommer att bedrivas i ett område där 

de boende har en mångkulturell sammansättning vilket ställer specifika krav på oss som forskare. 

Detta handlar dels om språket vi använder, men det handlar också om hur förhållandet mellan 

intervjuare och informant kan påverkas i form av olika kulturella faktorer såsom vanor, praktiker, 

positioner, narrativa resurser. Det kan som forskare vara svårt som att skaffa sig tillräcklig 

kunskap om detta (Kvale, 2010, s.184), vilket har varit en oro från vår sida sedan denna studies 

början. Det har därför varit viktigt att vara medvetna om vad interkulturella intervjusituationer 

innebär när vi sätter ihop gruppen fysiskt, formulerar våra frågor, och väljer språkbruk. Vidare är 

det vid alla intervjutillfällen och observationer viktigt att ur ett etiskt perspektiv förklara för 

deltagarna hur vi ämnar använda informationen, att de ger sitt godkännande för oss att använda 

det samt ger sitt samtycke till att de spelas in. Vi har också valt att inte namnge våra informanter i 

anonymitetssyfte. Företaget Svenska Bostäder är tillsammans med Hyresgästföreningen de enda 

namngivna aktörerna. 

Då vi samlar in vårt material är det viktigt att kunna redogöra för vilka val vi gör i form av 

material och metod och hur vi kom fram till analysen. Detta gör att de i slutändan 

förhoppningsvis kommer fram till samma resultat som vi gjort i vår undersökning. Vi har ovan 

nämnt validitet i relation till de frågor man ställer till en text i en textanalys. Validitet är ett sätt att 

hantera tolkningen av det som observerats (Wibeck, 2010, s.144) De faktorer som kan påverka 

validiteten av en gruppintervju är sammansättning i gruppen, gruppdynamiken eller diskussionen 

samtalsflödet i gruppen. Ett sätt att säkra validiteten är att arbeta kontinuerligt med den under 

hela arbetets gång och kontinuerligt koppla tillbaka studieprocessen till forskningens syfte och 

forskningsdesign. Kvale (2010) nämner de 7 forskningsstadierna tematisering, planering, intervju, 

utskrift, analys, validering, och rapportering. Oavsett metod är det ett bra sätt förhålla sig till hur 

man ska validera sitt material under hela forskningsprocessen genom att för varje stadie förhålla 

sig till validitet. 

11. Empiriskt material  
I avsnittet nedan kommer vi att presentera utvalt tryckt material samt relevanta utdrag ur 

intervjuer. I detta avsnitt presenterar vi även vår kvalitativa textanalys genom strukturerande och 

tematiserade underrubriker. Varje underrubrik har en kort inledning, redovisning av material och 

anknytning till akademisk litteratur.  
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11.1. Språk 
Om en person lär sig ytterligare ett språk eller växer upp tvåspråkigt, kan hen bli medveten om 

de olika sätt som varje språk kan möjligöra för en person att uppfatta och beskriva verkligheten. 

(Jandt, 2007, s.155). Detta är en del av verkligheten i Järvaområdet. Här talas det många olika 

språk, men en del boende talar inte svenska eller talar det lite därför kan det uppstå 

språkförbistring. Dessa anledningar kan påverka hur information mottas. 

” det är ju väldigt svårt att nå ut till… alltså, vid vissa delar har det ju varit skitsvårt för att folk pratar ju 
inte svenska. [S: Nej.] Och det var ju ett absolut krav från Svenska Bostäder. De hade ju bestämt att vi ska 
jobba på svenska. Så det har ju varit en utmaning att hela tiden hålla i åtanke… alltså språket måste vara 

så enkelt som möjligt och skärmar, inbjudningar. Men ibland rullar man av banan själv även om man 
försöker med korta meningar. Man försöker hålla det enkelt.” (Informant 1) 

För att hantera utmaningen med boende som inte talat svenska har kommunikationsbyrån och 

Svenska Bostäders löst det med tvåspråkig personal, bovärdar samt ungdomar med 

språkkunskaper området som har underlättat kommunikationen.  

”en somalisk tjej som jobbade med mig och en kurdisk tjej och sen i ett skede hade jag 3 killar också, en 
av dem var Eritreansk, en Turkisk då. Så vi täcker upp så mycket språk som bara möjligt. En av tjejerna 

pratade fem språk, så det var ju jättebra” (Informant 2) 

Samarbetet med ungdomarna utöver det språkliga menar man även ha underlättat att nå fler 

grupper. Vidare anses det att det funnits tillgängliga språkresurser ha bidragit till en positiv 

stämning hos de boende. 

”Det tror jag har bidragit mycket till att folk har känt sig välkomna- inte bara hur det har sett ut och känts, 
utan också att det har funnits människor där inne som har kunnat prata andra språk. Inte alla språk 

såklart, men det har aldrig varit något [problem] […]eller ibland är det ju såhär att de tar med sig sina barn 
och kidsen tolkar, (Informant 1) 

Under gruppintervju 1, menade deltagarna att om man ville öka förståelsen för informationen så 

borde man tänka på språket som man kommunicerade med. De menade att även om det fanns 

barn och ungdomar som kan svenska och skulle kunna tolka i familjen, kanske inte de förstår 

innebörden och därför missar att översätta en del av informationen. Vidare anser de att man kan 

använda tolkar, översättningar eller föreningar som kan sprida information, detta för att kunna 

nå fler.  

”Informant 1 nämner sin mamma och menar att trots att hon varit länge i Sverige skulle hon inte kunna 
tillgodose sig all information i broschyren och det pga. språket, inte av ointresse men att om det hade 

varit på hennes egna språk skulle det vara enklare att ta till sig det. Sen menar de att om föräldrarna får 
läsa på sitt eget språk kommer de med största sannolikhet läsa informationen. Risken är att föräldrarna 
bara tar informationsbladet som reklam om de inte förstår. Återigen nämner de att språket är en viktig 

faktor för läsförståelsen.” (Gruppintervju 1) 

Resonemanget kring att kommunicera på enbart svenska och utmaningarna diskuteras även med 

den lokala tidningens redaktör. Hen menar att de också funderade kring att översätta delar av 

tidningen men att rekommendationen blev,  

”Håll er till svenska, 75 % förstår er ändå, de som inte förstår kan få hjälp av sina barn och sina nära.” Så 
vi gjorde valet att hålla oss till svenska. Men jag förstår problematiken i barn som är tolkar åt sina 

föräldrar och så här. ” (Informant 4) 
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Ytterligare en aspekt som belysts är vikten av muntlig kommunikation. Under intervjun med 

Informant 2 togs vikten av detta upp, och läggs fram i koppling till dynamiken gällande språk i 

Husby. "för här är det så att det funkar mest att prata, inte så mycket skriftlig kommunikation 

och speciellt när det är så många olika språk”. (Informant 2) 

Detta poängterades även av en av deltagarna från en gruppintervju, han menade att det var bra 

att vid Svenska Bostäders Samrådsmöten (dialogmöten) att den informationen som 

presenterades i ombyggnadsinformationen även presenterades muntlig, då det gav människor 

möjlighet att ställa frågor. Svenska bostäder har valt att kommunicera på svenska i arbetet med 

Järvadialogen och utifrån det analyserade textmaterialet kan vi se att de har varit konsekventa i 

sitt språkbruk, de har även utryckt att formen ska vara enkelt, som nämnt i citatet här ovan. 

Detta kan vi även bekräfta med vissa reservationer till nyhetsbrevet som har ett större omfång av 

information, detsamma gäller ombyggnadsinformationen, dock är språket enkelt. Exempel på 

hur man använt sig av ett enkelt språk och korta meningar för att kommunicera en inbjudan är: 

”Säg vad du tycker om Husby! […]Följ med på gå-tur![…]Din åsikt är jätteviktig! […]Missa inte 

detta!” Detta är utdrag från inbjudan till en gå-tur som gjordes i april och är ett bra exempel på 

hur man arbetat med språket på ett konsekvent sätt. (Bilaga 4) 

Sammanfattningsvis kan vi säga att språket här har en viktig roll i kommunikationens resultat. Ur 

sändarperspektiv har de varit konsekventa i sina kommunikationsmål relaterat till språket, det har 

varit på svenska och enkelt. Detta kan vi även se i det analyserade textmaterialet. Den muntliga 

kommunikationen och tvåspråkig personal är även något man använt sig av för att öka 

förståelsen hos de boende. Trots nämnda kommunikationsinsatser är det svårt för många boende 

att ta till sig informationen på svenska och det anses att det vore bättre med tolk och 

översättningar. Vidare ser man att det finns en risk att förlita sig på barn och ungas 

tolkning/översättningar, de kanske inte förstår innebörden i informationen och kan därför missa 

något viktigt. Att inte kunna ta till sig informationen på grund av språket ökar avståndet mellan 

sändaren och mottagaren och då kan kommunikationen misslyckas. 

11.2. Återkoppling  
När vi talar om återkoppling i denna studie är dels arbetet som gjorts med hjälp av de boende 

intressant, men också sättet man via Järvadialogen återkopplat i kommunikativ mening. Detta 

innebär alltså att vi ser till hur man använt sig av feedback från de boende i byggnadsprocessen, 

men främst hur detta sedan återkopplats till de boende. Denna senare aspekt av återkoppling 

som begrepp är kommunikativt fokuserad och mer intressant för vår studie. 

Under vår intervju med kommunikationsbyråns projektansvariga talar hen om just denna 

återkoppling organisationer använder sig av sina intressenter och sedan informerar tillbaka. Det 

beskrivs hur byrån tillsammans med Svenska Bostäder genomförde kommunikationen under 

ombyggnationerna i området 

"Stegen har ju varit först ”vad tycker ni?”, sen har vi kopplat tillbaka till ”det här tyckte ni”, och sedan 
”nu startar vi ombyggnaderna”, ”det här är tidsplanerna”, ”det här är datumen när det kommer att 

renoveras”, ”såhär kommer renoveringen att se ut” till att ”nu har det här huset renoverats – kom och 
titta hur fint det blev”. (Informant 1) 

Tankar kring trovärdighet, som vi nämnt ovan, kopplar hen även ihop med strategier rörande 

just återkoppling. Gällande detta sägs  
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”Sedan finns det ju också filmer då i återkopplingsdialogerna och där [...] fick de ställa en fråga direkt till 
någon ansvarig. Då fick de ställa vilka frågor de ville och sedan så sorterade vi frågorna efter vart de 

tillhörde. Så några frågor gick till Joakim Larsson, några gick till fastighetsskötare på Svenska Bostäder, 
någon gick till utbildningsförvaltningen och så filmade vi ju svaren. Så först så filmade vi frågan, och 

sedan så direkt så klippte vi in svaret. Då fick de ju ett direkt svar från de som satt på makten. Och det var 
också ett sätt att skapa trovärdighet. De frågor ni kommer med, vi låter faktiskt de gå vidare.” (ibid.) 

Broschyren Öppet Hus[by] (Bilaga 14) är ett resultat av åsiktsinsamlingar som sträcker sig 

tillbaka till den inledande satsningen under 2009. I informationshäftet beskrivs det Husby man 

kan se idag, och det Husby man planerar att bygga. 

 

Bilden ovan visar en aktivitet Svenska Bostäder höll i under en dialogsammankomst i form av en gåtur (se nedan, 
genomförande). Dessa klisterlappar är färgkodade utifrån om man som boende "gillar" (grön) "inte gillar" (röd) och 
"vill förbättra" (gul). Denna bild finns idag på Svenska Bostäders kontor i Husby.  

Intill bilden ovan, i broschyren, står texten "Med hjälp av era åsikter och synpunkter presenterar 

vi nu planerna för morgondagens Husby Centrum.". Detta, tillsammans med broschyren i sin 

helhet, går i linje med vad vi menar är användandet av de boendes åsikt och feedback för att 

sedan även informera tillbaka om hur denna feedback hanterats. 

Samtidigt uttrycks åsikten att ”Jag tror att en del tycker det är positivt att bli tillfrågade men 

väldigt många är besvikna och frustrerade eftersom det inte handlar om något reellt inflytande” 

(Informant 6) och frågor kring Svenska Bostäder ”[…] kommer våra röster att bli hörda? 

Kommer de verkligen att lyssna på vad vi säger?” (Informant 9) 

11.3. Förändring  
Förändringen är skillnaden på två tillstånd eller två tillstånd i tiden. (Johansson & Heide 2008, 

s.16) Den kan vara nödvändigt för att rätta till tidigare misstag och uppnå insikt och förbättring. 

(Lewis 2010, s.2). Kommunikation är central vid förändring då det är resultatet av 

kommunikationen mellan människor som bidrar till förändring. Därför är det av vikt att de som 

berörs av förändringen inkluderas samt förstår innebörden av förändringen. (Johansson & Heide 

2008, s.24). Att förändringen innebar att ställa saker till rätta menade även en informant: 



                                                   Sida 29 
 

 
 
 

”jag kan väl säga så här, från att ha, som vi själva upplevde ha gjort fel så gjorde vi om och gjorde rätt på 
Järva. Såtillvida att vi stjälpte alla upprustningsplaner som Svenska Bostäder hade och sa att vi krävde en 

seriös dialog och ett seriöst arbete om vad upprustningen skulle innefatta.” (Informant 5) 

Stockholm stad såg ett behov av upprustning av bostadshusen i Järvaområdet. Detta var starten 

av den fysiska förändringen och kallades för Järvalyftet. Begreppet Järvalyftet har inte varit 

okomplicerat, när kommunikationsbyrån inledde sitt samarbete i projektet blev de varse om 

detta. Många boende i området är inte positiva till begreppet, de boende anser att det ger en 

negativ klang till området och undrar vad de ska lyftas ifrån. 

”Lyfta från vad då? Är det så jävla dåligt? Varför ska man alltid prata i termer om att man ska lyftas från 
något dåligt till något bättre?”, så det är inget begrepp man jättegärna använde. Och det var också viktigt 

att vi poängterade dels i kommunikationerna. Alltså, vi har det ju ganska bra. Många vill absolut inte flytta 
därifrån, de tycker det är fantastiskt att bo där och är så jävla trötta på att höra hur taskigt och risigt det är 

och tro att alla vill därifrån." (Informant 1) 

 Insikten om de boendes egna uppfattning av området är värdefull att ha i åtanke när man arbetat 

med kommunikationen avseende förändring i Järvaområdena. De är medvetna om utmaningarna 

som finns men uppskattar sitt område. 

"Men sen är det också såhär, vem är inte engagerad i var man bor liksom? Och det som händer det 
påverkar ju stan, och det påverkar ju skolan, och det är inte så att människor där ute skulle vara något 

mindre engagerad för sina barn eller hur det går för dem i skolan eller vad de har att göra på fritiden. Så 
allting är ju alltid nära sammankopplat." (Informant 1)  

Kommunikationsbyrån och Svenska bostäder blev varse om att man inte bara kunde tala om de 

fysiska förändringarna i form av ombyggnationerna utan att det är även andra förändringar som 

de boende anser är viktiga. Detta var även något Hyresgästföreningen utryckte, hen menade att 

man talade för mycket om husen och därför är samarbetet med de lokala nätverken viktigt, de 

känner till området menar hen. Vidare ansåg han att det blev tydligt då de flesta åsikter som 

samlades in inte var relaterade till husen utan var frågor relaterat till hur situationen var i 

området.  

Därför ansåg hyresgästföreningen det viktigt att involvera Stockholm stad i boendedialogerna när 

man talade om förändring i området. Att det inte bara var husen som behövdes ses över utan 

även delaktigheten i förändringen i området ansåg man från fler håll. 

”Det är ju hela segregationsgrejen handlar ju om det att man inte har makt över sitt eget liv. Och det 
handlar ju också jättemycket såklart om att kidsen inte får jobb och inte klarar av att gå i skolan ordentligt. 
Så att alla goda krafter samlar liksom, att känns att man har inflytande. Det är ju det som är demokrati, att 
känna att man har inflytande. Men kan man inte har inflytande över sitt jobb så kan man åtminstone ha 

inflytande där man bor liksom. (Informant 1) 

När man kommunicerat om de fysiska förändringarna i form av upprustning av de egna 

lägenheterna, har informationen presenterats på olika sätt. Man har även använt sig av showroom 

vilket betyder att man satt upp en fysisk plats i exempelvis Svenska Bostäders lokaler där de 

boende kan ta del av informationen fysiskt, känna på materialet och se exempelvis hur luckor 

skulle se ut när det var klart. Informationsmaterial i form av ombyggnadsbroschyrer, har skickats 

ut till de berörda husen. I dessa har det stått när ombyggnaden ska ske, vad den innefattar, tillval 

av material, priser och information om hyran. (Bilaga 15) Detta har även kommunicerats 

muntligt vid samrådsmöten, dialogmöten.  
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”De förklarade det mesta faktiskt. (A: Var det bra förklarat) Ja det tyckte jag de förklarade allt vad som 
skulle göras, vet inte exakt men de förklarade bra, de som ville kunde få bli gårdskommitté typ, så de 

valde ut 5,6 personer. Det var bra!” (Informant 8) 

Konsekvensen av höjd hyra och misstro mot förändringen uttrycker en av våra informanter 

samtidigt som hen beskriver hur situationen för de som innefattar förändringen verkligen ser ut. 

”A: hur har de kommunicerat ut den här höjningen av hyran? Svar: det var någon broschyr, men jag 
tycker det är onödigt, då gården där jag bor är fin, det har blivit fint men de höjer hyran mycket. Är det 
värt det? De flesta som bor här är låginkomsttagare, det är fler som inte har jobb. Ska de höja hyran, det 
blir krock där. Alltså det är stor arbetslöshet i husby. Ska ungdomar ha råd att bo där med de hyrorna? 
Det är helt sjukt jag bor på 46 kvadrat och betalar 5600 För en liten 2a i Husby man kan få en liten 2a i 

stan.” (Informant 7) 

Samhällsaspekten ur förändringsperspektiv tas även upp av det borgaråd vi mailade frågor till 

hen uttrycker sig såhär gällande framtiden av detta förändringsarbete. 

”Jag tror att de tär mycket viktigt att vi utvecklar demokratin i hela staden och självklart i ytterstaden där 
många förändringar  sker. Vi satsar drygt 40 miljoner på konkret demokratiarbete i stadsdelarna genom 

stadsdelsnämnderna. Det kan handla om att stärka kvinnors in flytande, ugndomars inflytande, öka 
valdeltagandet i områden med extremt lågt valdeltagande, etc. Dessutom ska de tre bostadsbolagen 

utveckla demokratiarbetet bland hyresgästerna  speciellt när det gäller upprustning och stora 
förändringsarbeten.” (Informant 6) 

Något vi upptäckt under arbetets gång men får det bekräftat av de gruppintervjuer vi genomför 

är att Järvadialogens varumärke som kommunikationsplattform och i förändringen inte är 

självklara. De intervjuade boende känner inte till Järvadialogen till namn, dock känner de igen det 

informationsmaterial vi visar dem och som de själva fått men associerar det med Svenska 

bostäder. 

Dialogerna ses som en möjlighet för de boende att inte bara förändra sitt hus men även en 

möjlighet att vara en del av samhällsutvecklingen i området. (Bilaga 8) Detta är dock inte 

självklart för de som bor i området. Det upplevs att man bara talar om husen och att det är dålig 

information avseende när mötestillfällena är. Dock ansågs det positivt att man kunde göra sin 

röst hörd även om det fanns en viss skepticism till om åsikterna tas tillvara. Därför är det viktigt 

att informera de boende kontinuerligt vad som händer i området och att man har tillvaratagit 

deras åsikter avseende de förändringar de önskar, annars förlorar dialogen sitt syfte. 

”Vi vill ju se boende, det är människors hem men det är också en del av samhällsutvecklingen och 
samhällsstrukturen. Så boendedialog är oerhört viktigt, det som är viktigt och det som är farligt att 

begreppet dialog håller snart på att bli lika förstört som projekt eller någonting. Det är snart lika givande 
att åka ut till en förort i en storstad och säga att man ska jobba med projekt, då åker man ju ut. Snart är 

det samma” (Informant 5) 

11.4. Interkulturell kompetens 
Interkulturell kompetens definieras på följande sätt: ”att behärska fler språk än svenska, att ha en 

öppen inställning till olika kulturer oavsett om man möter dem i Sverige eller andra länder.” 

(Lorentz 2013: s85) I Jävaområdet interagerar många kulturer tillsammans. En intressant aspekt 

är att det mångkulturella har funnits med, men inte som en central roll i kommunikationsarbetet, 

utan det vi kan se är att det framförallt har handlat om människor och inte vilket ursprung de 

har, då man producerat budskap. Det interkulturella har ansetts vara en del av 

kommunikationsprocessen men det viktigaste har varit själva kommunikationen.  
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"Nej, men det är väl ändå så att alla… vi har utgått ifrån att det spelar ingen roll varifrån du kommer. Alla 
vill ha det snyggt och prydligt. Alla uppskattar det, och alla tycker det är trevligt. Och då känner man sig 

välkommen. Det här är ju vanliga människor liksom. Det mesta är ju gemensamt." (Informant 1) 

Det man gjort i kommunikationsarbetet är att man interagerat med de olika kulturerna för att 

uppnå vidare förståelse i olika sammanhang som att förstå handlarnas val av produkter till sina 

affärer i området, traditioner såsom fredagsbönen, samt skapa delaktighet och representation.  

En sak som varit viktig är den lokala förankringen, de boende i området ser olika ut och är av 

olika etnisk bakgrund, detta har man även velat spegla i det tryckta materialet. (Bilaga 5,11,12,13, 

& 14) Vidare har man även velat ta tillvara lokala personer som är aktiva i området, det fanns en 

viss igenkänning av en del personer på bilderna i materialet visades för de boende. Man även 

satsat på att anställa folk från området för att arbeta exempelvis som bovärdar, detta har ökat 

närheten till olika kulturer och språk. Under intervjuerna nämndes det vid olika tillfällen att man 

var medveten om den kulturella skillnaden men som ovan nämnt inte ansåg det vara det 

viktigaste. Man ansåg att det var viktigare att tänka på mångfalden i form av kön, ålder men även 

storlek på lägenheterna. Här nämnde en informant att man inte velat fastna i det etniska då hen 

uppfattade att det inte skulle gynna området utan att man istället skulle satsa på att öka 

diversiteten av representation i grupperna som var med och bestämde. Informanten uttryckte sig 

vidare på följande sätt när vi talade om mångfalden i de organisationer som arbetar ute i 

området. 

”Det är en pågående process som vi är långt ifrån ända framme, vi har inte den mångfald som vi behöver 
men vi är medvetna om och jobbar på frågan. Men jag tror också att sättet att nå dit till en början är 

kanske att jobba med nätverk av människor som är lokalt förankrade i området.” (Informant 5) 

I arbetet med att nå målgruppen i området har man arbetat på olika sätt dels, har man arbetat 

med lokala nätverk såsom Järvas Framtid och Megafonen. Man har även använts sig av personer 

med mångkulturell bakgrund som har haft lokal kännedom och språkkunskaper. Vidare anser 

man även att personens kön har bidragit till att nå grupper man kanske inte skulle nått annars. 

Ungdomarnas roll i arbetet med det interkulturella har nämnts vid fler tillfällen deras 

språkkunskaper och kännedom och kontakter i området har bidragit till att de kunna engagera 

fler. I dagsläget anses det att detta förlorats dels för att samarbetet med Megafonen inte finns 

kvar men även för att man inte riktigt vet hur man ska nå dem. I gruppintervjun med de yngre 

deltagarna ansåg de själva att de bästa vore att använda sig av sociala medier för att nå denna 

målgrupp. De anser att de är en viktig målgrupp då det är många som bidrar som tolkar till sina 

familjer men även som framtida hyresgäster i området. När man tittar på kulturen i området var 

ytterligare en aspekt som belystes den egna förortskulturen. Med detta menar vi områdets egna 

kultur, och ser som ett viktigt perspektiv att ha i åtanke då man arbetar med kommunikation. 

Interkulturalitet är kulturer som möts över gränserna och interagerar, detsamma upplever vi gör 

förortskulturen i området. 

”Förortskulturen är någonting som integrerar. Både bakgrunden och den aktuella kulturen. Också de olika 
skillnaderna som finns mellan dem. Visserligen så finns det ju en del mellan svarta och vita finns det en 

del sådana skillnader. Det finns etniska och religiösa föreningar och grupper där en del av de här 
skillnaderna upprätthålls. Men just i de sammanhangen som jag nämnde är det väldigt tydligt att det är en 

väldigt stark enande kraft där jämställdhet har en jättestor betydelse. Några av de här 
organisationsförsöken är några av de mest extremt integrerade och jämställda organisationerna som jag 

har sett där tjejer är minst lika framträdande och betydelsefulla som killarna är.” (Informant 3) 
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11.5. Relationshantering  
Inom strategisk kommunikation är relationshantering en avgörande del, och en relation skapas 

och upprätthålls, enligt Mats Heide, genom just kommunikation. Han menar, med stöd i 

Coombs (2001), att en relation definieras som ”ett ömsesidigt beroende mellan två eller fler 

människor” (2011). Kvaliteten på denna relation beror enligt Heide på flera dimensioner. Han 

nämner, även här med stöd i Coombs (2001), förtroende, trovärdighet, närhet, likhet, 

omedelbarhet, överenskommelse, noggrannhet, gemensamt intresse samt relationshistoria. Dessa 

dimensioner av relationen mellan Järvadialogen och boende i området kommer vi att utforska 

nedan i detta avsnitt. Detta förhållande förändras ständigt i takt med att förutsättningarna 

förändras, och den fortsatta kommunikationen påverkas av den senaste interaktionen (ibid., 

s.120), vilket gör det kontinuerliga kommunikationsarbetet otroligt avgörande. 

Begreppet förtroende i relationsmässiga termer, vilka vi diskuterar här, innebär "sättet grupper av 

individer antar välviljan hos andra avseende delade intressen" (Warren, 1999, s.14) och 

"hederlighet och värn om vissa intressen" (Barber, 1983). På detta tema lyder ett utdrag från en 

reklamsida i den lokala tidningen Norra Sidan 

"Stora och små händelser. Stort engagemang och goda insatser. Samråd, ombyggnader, visningar. 700 nya 
jobb under åren 2007-2013. Öppna Hus, studiebesök, festivaler. En sak är klar. Intresset för att utveckla 

Järva är stort. Och vi tar vårt ansvar." (Bilaga 12) 

Likaså uttrycker Informant 3 att flera boende resonerat kring ombyggnationerna med honom 

”åh, alltså jag kan inte överblicka allt det här som sägs i det här förslaget, men jag liter på att de 

gör något bra.” (informant 3), och en av våra informanter menar att "Jag vill inte bli lurad, det är 

därför vi har haft Hyresgästföreningen så att allt ska gå rätt till." (Informant 10) 

Heide pekar även på trovärdighet, den tillit man hyser gentemot en annan aktör, som en av de 

viktiga aspekterna i en relation. När vi frågar Informant 2 om hur man på Svenska Bostäder 

arbetar med att ska a en trovärdighet för organisationen menar hen att 

"Det är att vara på plats. Att vara här och t.ex gå på stadsdelsrådets möte, att gå på, att vara med på öppna 
hus, att vara med på de stora gruppmötena. Det är faktiskt att skapa trovärdighet. Många säger det, ni 

SVB är den enda aktören som är synlig härute och det tycker jag är positivt." (Informant 2) 

Projektansvarig på kommunikationsbyrån talar om samma tema och menar att 

”Trovärdigheten har hela tiden varit kopplad till att: ska man vara trovärdig i en dialog så måste de som 
bor där vara inkopplade och synas i dialogen annars blir det inte trovärdigt. Och det är ju samma sak med 

bovärdarna att är inte de med så kan vi heller inte få en trovärdig dialog.” (Informant 1) 

Även närhet nämns som en viktig del i relationshantering, och Svenska Bostäder har arbetat 

lokalt för att komma närmre sina intressenter. Genom upprättandet av ett kontor för Svenska 

Bostäder i Husby centrum, samt rekrytering av lokalt förankrad arbetskraft och representanter på 

tryckt material har man ansträngt sig för att skapa en närmre relation med sina intressenter. ”Vi 

har använt oss av lokala människor” (Informant 1), och vidare beskriver hen hur det såg ut under 

en av stadsdelsdialogerna  

”där slutade det faktiskt så att då fanns det ju ett bolag som hette Panaxia. Och det var väldigt många 

killar som var rekryterade lokalt därifrån. Skitbra killar, så att de fick uppdraget och det funkade ju 

superbra alltså. Då blev det ju lugnt och de kunde ju snacka med…”(ibid.) 
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På samma sätt använder man sig på tryckt material av lokala individer. Under en gruppintervju 

nämnde en informant att hen känner igen personer på broschyrer som delats ut i området, "Kul 

att känna igen Gunnar."(Informant 8) 

Järvadialogens användande av dialog som utgångspunkt (Informant 1; Informant 2) med samtal 

och mål att vara på plats med de boende som man kommunicerar med. Detta kan relateras till en 

annan viktig del i relationen som enligt Heide är likhet. Det handlar här om en jämlik position 

inför kommunikationen och dialogen. På detta tema menar Informant 4 att "Det är svårt att som 

lekman sitta och säga ”ja, men det här huset ser för högt ut och det här kommer innebära det här 

och det här”. Man har inte de kunskaperna så att det är klart att man kommer säga ”ja”." 

(Informant 4) 

Vad hen talar om uttrycks även av en annan informant då han menar att under den inledande 

fasen i dialog- och ombyggnationsprocessen 

"[...]handlade det mycket om det materiella och mycket priser och vad det skulle kosta. Och, vi som 
bodde då, vi hade ju inte materialkännedom eller hur stammarna ser ut eller när de ska bytas. Det överlät 

ju vi till de som var kunniga i det." (Informant 1, gruppintervju 2) 

Detta tema kopplas här samman med vad vi tidigare diskuterat under avsnittet om förtroende.  

Däremot finns tryckt material som visar på en inbjudan till ett utjämnande av det hierarkiska 

förhållandet. Man skriver "Hjälp oss att bli ännu bättre" (Bilaga 7), och Svenska Bostäders 

kommunikationsansvarige talade i sin intervju om att "vi har ju många av våra anställda här på 

kontoret, de är ju från området och det är en framgångsfaktor." (Informant 2). Den här lokala 

förankringen, som vi nämnt tidigare, blir ett sätt för organisationen att skapa en likhet och 

starkare koppling mellan Järvadialogen som insats och de boende i området. 

En annan aspekt menar Heide är att parterna har ett gemensamt intresse. Som 

kommunikationsinsats bundet till Järvalyftet formas intresset utifrån att skapa en positiv bild av 

upprustningsprocessen i området. Från kommunikationsbyrån menar den ansvarige att "Alla vill 

ha det snyggt och prydligt. Alla uppskattar det, och alla tycker det är trevligt." (Informant 1) 

Samtidigt säger många av de boende som intervjuades att deras lägenheter inte är i stort behov av 

en renovering. 

"Min lägenhet behöver inte renoveras, den är jättefin." (Informant 8) 

"[…] det är lite onödigt med vissa grejer de gör här, [...] Jag bor i en lägenhet som är 10 år gammal, jag 
tycker den är fräsch men de ska ändå bygga om och höja hyran" (Informant 8) 

Ett tema som uttryckts hos de boende är följaktligen att de inte delar detta intresse fullt ut, och 

menar att resultatet av restaureringen blir finare lägenheter men också höjda hyror. 

"[...]jag tycker det är onödigt, gården där jag bor är fin, det har blivit fint men de höjer hyran mycket. Är 
det värt det? De flesta som bor här är låginkomsttagare, det är fler som inte har jobb. Ska de höja hyran, 

det blir krock där. Alltså det är stor arbetslöshet i Husby. Ska ungdomar ha råd att bo där med de 
hyrorna?" (ibid.) 

Relationshistoria är ännu en viktig del i hur relationen ser ut mellan olika parter. Relationen 

mellan Svenska Bostäder och de boende har varit skiftande, och en representant från 

Hyresgästföreningen påpekar att "Det blev [...] en demonstration i november 2007 som slutade 
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med att Vd:n för Svenska Bostäder fick sparken helt enkelt" (Informant 5). På samma linje 

påpekar Informant 3, forskare på Järvafältet, att 

"[...]när det gäller Husby så börjar det skina igenom lite grann att de här som har varit med om att det har 
skapats ett större förtroende för Svenska Bostäder – för det var ju verkligen botten tidigare – det 

återspeglas verkligen här." (Informant 3) 

Relationen mellan de boende och Järvadialogens ansvariga har alltså inte endast varit positivt, 

vilket enligt Heide, kan påverka den fortsatta utvecklingen av dialogen. 

Ett tema som uttryckts i flera av de intervjuer vi genomfört är hur man valt att bemöta det låga 

engagemanget man mött under åren. Vår informant från kommunikationsbyrån pekar på att man 

under de senaste åren hittat effektiva sätt att hantera detta genom att arbeta med 

belöningssystem. Ett exempel på sådan typ av kommunikation är då man lottat ut presentkort 

(Bilaga 4), eller när man lottat ut månadshyror (Bilaga 7). Ett annat exempel är då man delat ut 

tvättmedel under invigningen, och informant 1 berättar att "[...] ja det där med hyran har vi väl 

släppt… men nu när man kommer på visningar av lägenheter då får alla som kommer ett paket 

tvättmedel". (Informant 1) Vidare meddelar hen för hur dessa belöningssystem startade inom 

Järvadialogen. 

"Det är mycket som hon sa på ett av våra första möten att man får räkna med att det kommer 1% och då 
kände vi att då kan vi lika gärna lägga ner. Då är det ingen ide att vi startar det här, ska vi prata med folk 

som redan är insatta. Då är det ingen ide, då når vi ju inte de som vi vill nå." (ibid.) 

På samma spår talar dock Svenska Bostäders kommunikationsansvarige om att denna utveckling 

kommer att se annorlunda ut i framtiden, och hen säger att man inte känt sig bekväm med denna 

typ av kommunikation. 

"Jag vill inte fortsätta det här med tvättmedelskulturen som vi har haft att dela ut tvättmedel för att folk 
ska komma det känns inte så himla bra. Men jag funderar hur jag skulle kunna göra för att få till det här 

lite bättre." (Informant 2) 

och vidare, 

"Jag tycker att det blir mer kvantitet än kvalitet. Jag skulle vilja att människor kom av intresse, inte bara 
för att få ett tvättmedelspaket. Man ser ju att nöden är så stor i Husby att man gör vad som helst t.ex de 

här 'wrapsen' (smörgåsar). (Syftar på en aktivitet 02/10/14)" (ibid.) 

I linje med detta menar Heide i sin diskussion kring relationshantering att engagemanget 

kommer att vara proportionerligt med hur attraktiv organisationen uppfattas i omgivningen. 

Dessa kommunikativa strategier kan ses som ett steg i denna riktning som Heide belyser. På 

samma sätt skriver man även i tryckt text "Det kom närmare 1000 personer till dialogdagarna i 

Akalla" (Nyhetsbrev april, 2010) för att skapa ett gott rykte och en bild av en engagerande dialog. 

Sammanfattningsvis visar material samt åsikter från ansvariga för dialogen att hanteringen av 

relationen till de boende varit genomgående i kommunikationsarbetet och en utgångspunkt för 

kommunikationsplanen. Ett utdrag ur vår intervju med Svenska Bostäder visar på denna 

intention. 

”Informant 2: […]för lite så är det väl med alla, speciellt så här i Husby att för att påverka måste man ha 
en relation till människor, annars så går det inte, och därför har jag fått jobba med att bygga relationer.  

A: det har varit en del av kommunikationsstrategin? 
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Informant 2: att bygga relationer? Ja.” (Informant 2) 

 

I en dialog handlar det enligt Heide om att skapa bättre förutsättningar för att förstå varandras 

ståndpunkter (2011, s.142). Vidare menar han att önskemål och skapade förväntningar hos 

intressenterna behöver mötas för att relationen ska bevaras och utvecklas. Detta tema kommer 

fram under en av intervjuerna då vi diskuterar genomförda förändringar för de boende. 

[…] Jag kan vara oerhört missnöjd med det i dialogen som Stockholm Stad har stått för där jag tycker att 
man inte har tillmötesgått enkla saker som ungdomarna (vill ha) […]små saker som kom fram i dialogen 
som Stockholm Stad bara har struntat i. […] jag känner att det finns en risk i att, i det perspektivet så har 

dialogen blivit skadad för man har inte utfört det. (Informant 5) 

11.6. Genomförande  
Hur Järvadialogen har genomförts och vilka ansvarsområden man haft är svårt att sammanfatta i 

en studie som denna, än mindre i ett avsnitt som detta. Vi ämnar här beskriva hur 

implementeringen av Järvadialogen sett ut och vad de boende i området har märkt av detta på ett 

sammanfattande men klargörande sätt. 

Ett av de teman som framstått mest bland de ansvariga för dialogen är den dynamiska och 

omformuleringsbara kommunikationsplanen man arbetat med. Informant 2 menar att "[...] jag 

vet bara att den kommunikationsplanen jag gjorde från början, den var en ordinär 

kommunikationsplan. Den har jag reviderat tusen gånger tror jag i och med att jag kom hit" 

(Larsson, 2014) 

"Det finns en kommunikationsplan för Järvadialogen som heter ”Vi talar alltid med hyresgästerna först” 
Och den är bra riktlinje men är ingen färdplan. När man bestämde sig för hur man skulle göra med 
Husby Träff så gjorde man annorlunda än vad som står i den. Och varför gjorde man det? Men jag 

känner att den kanske viktigaste effekten är att det har funnits en flexibilitet som har gjort att när man" 
(Informant 3) 

och på samma spår talar kommunikationsbyrån och dess representant om hur de har 

"[...]utvecklats med projektet. Vi har utvecklat både metoder och verktyg on the road liksom. [...] 

Både i nära samarbete med uppdragsgivaren men också feedback vi har fått från de boende och 

från andra aktörer." (Informant 1). Denna flexibilitet kan vi inte se tecken på i det tryckta 

materialet, utan verkar främst handla om en attitydförändring som inte är menad att visas utåt.  

En synlig förändring i kommunikationen som våra informanter talar om är då man aktivt lottar 

ut vinster under boendedialogerna. Den kommunikativa förändring som skett i och med att den 

nya kommunikationsansvarige tillträtt syns i det tryckta materialet. I de senare exempel vi 

analyserat finns inte den typen av kommunikation med. 

Vidare under temat genomförande talar man om hur arbetet ofta sett ut i praktiken  

”Vi smäller upp några tält, vi skickar ut inbjudningar och vi annonserar i lokala pressen. Och någon gång i 
Husby hade vi också ett event där folk fick åka skylift och kolla på solcellerna på taket i skylift. Och i 

Husbybadet fick de gå igenom badet och upp på taket för att titta på dem. Det var en tävling som 
miljöförvaltningen utlyste om en symbol som skulle tas fram, och då var det en tjej från Akalla tror jag, 

som vann den tävlingen.” (Informant 1) 

Under flera intervjuer nämndes även vikten av mötet och utvecklandet av relationen mellan de 

kommunicerande parterna. Informant 2 och Informant 3 berättar att 
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"Ja, det var den praktiska och konkreta starten som befolkningen kunde se. Den processen då, som blev 
den här lilla samrådsprocessen, den startade redan 2008. Och där utvecklade man redan då under 1 ½ år. 

Och då utvecklade man själva grundstenen för det, dvs. ett ömsesidigt förtroende mellan olika parter. 
Mellan de boende, Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen så att man kunde prata om alla frågor och 

att man verkligen litade tillräckligt mycket på varandra så att man kunde gå framåt i den här processen 
och komma överens." (Informant 3) 

"[...] då gör man så att man har ett första informationsmöte och man bjuder in alla boende i huset och då 
kommer de. Under det här informationsmötet får de veta vad som kommer att hända under 

ombyggnationen, man får också välja en samrådsgrupp som består av 5.6,7 personer så här och den här 
gruppen träffas under 10 veckor och tar fram ett förslag på en basnivå, hur mycket man vill rusta sin 

lägenhet, om man har nya idéer [...]" (Informant 2) 

Det har även genomförts gåturer sedan dialogens start. En gåtur innebär att boende i området 

får gå med ansvariga för Järvadialogen runt i Husby med material för att skriva ner åsikter och 

tankar kring ombyggnationen. Detta material samlas sedan och redovisas sedan på olika rätt. Vi 

har under studiens inledande fas varit deltagare under en sådan gåtur.  

För den interpersonella kommunikationen utformades tidigt ett dokument inför specifika 

dialogtillfällen. Där kan de ansvariga för Järvadialogen läsa eventuella frågor de skulle kunna få 

under det specifika mötet (se Bilaga 7). Listan på frågor sammanfördes med svar på alla frågor 

och presenterades i ett dokument vi skulle vilja kalla svarsformulär. Detta svarsformulär delades 

enligt projektansvarig för kommunikationsbyrån ut till alla ansvariga för att på ett effektivt sätt 

kunna svara på boendefrågor rörande olika delar i ombyggnadsprocessen och: 

"träna på hur bemöter man folk, vad vi svarar, och att vi alla svarar samma sak ungefär. Eller alternativt 
”Nej, jag kan inte svara men min kollega där kan” eller ”jag får komma tillbaka till dig för jag vet inte 

svaret på frågan”, så att man hade en konsensus även om alla kom från olika -som bolag och förvaltning- 
så skulle man ha en grund. Så vi hade alltid en genomgång någon vecka innan dialogerna med de som 

skulle jobba då, [...]" (Informant 1) 

Dokumentet innehåller frågor och svar på frågor som "Varför rustar ni upp husen?", "Hur 

mycket kommer hyran att höjas?" och "Vem bestämmer vilken nivå huset ska rustas upp till?". 

Dessa tillsammans med ett tjugotal frågor med svar rör upprustningen och ombyggnationen. I 

dokumentet finns också frågor som "Varför gör ni inget åt skolorna här?" "Varför gör ni inget 

för ungdomarna?" och "Varför gör ni inget åt brottsligheten här?". (Bilaga 7) Det blir synligt att 

frågor man väntar sig behandlar samhällsaspekter utanför den specifika upprustningen, vilket 

Informant 4 även talar om när hen säger att 

"[...]att rollen som allmännyttigt bostadsbolag, och att de har haft en större roll än de borde ha.  Det gäller 
inte bara dem, utan alla institutioner. Skolans uppgift blir ännu mer viktig, speciellt skolan har en 
kompensatorisk uppgift. Skolan har större roll här, fritidsgårdarna har större roll, alla allmänna 

institutioner har större roll och gör mycket mer än an gör i andra områden. Svenska Bostäder är inget 
undantag, de är den största aktören här i Husby. Vad finns det för representant för majoritetssamhället i 

Husby? Det är i princip Svenska Bostäder och polisen, och då blir det klart att de får en större roll." 
(Informant 4) 

Genomförandet av dialogen är komplext och utbrett. Denna redogörelse bör ses som en 

sammanfattning och en kategorisering av framträdande element i kommunikations-

genomförandet.  
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12. Analys 
I avsnittet nedan presenterar vi vår analys av det empiriska material då vi kopplar detta till valda 

teoretiska angrepp, perspektiv och analytiska modeller. Här ämnar vi redogöra för hur 

Järvadialogens arbete planerats, uppfattats och hur detta står i förhållande till teorier om 

interkulturell kommunikation och i förhållande till utvalt förändringsperspektiv. Med andra ord 

svara på vår frågeställning vi definierade i början av denna studie. 

Hur har Järvadialogens kommunikationsgenomförande sett ut och mottagits bland boende i 

Husby? 

Här presenterar vi inte nytt material utan analyserar det vi tidigare redovisat och anknyter till de 

ursprungliga teoretiska perspektiven genom att presentera en indelning utifrån interkulturellt, 

makt samt förändringsperspektiv. I tabellen nedan redogör vi för hur strukturen på denna analys 

har sett ut. De teoretiska perspektiven är kopplade till de empiriska teman vi anser applicerbara 

på de specifika teorierna. 

 

Tabell 2 – Analytisk struktur 

12.1. Interkulturellt perspektiv 
Den aspekt av interkulturellt kommunikationsarbete som för många är tydligast och mest 

greppbar är den om språket. Den är synlig vid första kontakt med material och tidigt i en 

kommunikationssituation. Vikten av att göra en genomtänkt bedömning av språkval blir därför 

viktig, och i Järvadialogens kommunikationsplanering valde man tidigt att kommunicera endast 

på svenska. Det nämns vid flera tillfällen att Svenska Bostäders val att arbeta endast på svenska 

kan ha inneburit svårigheter och att man tappat vissa individer som har sämre kunskaper i det 

svenska språket. Vi ser dock en förändring i hur Svenska Bostäders kommunikationsansvarige 

idag ser på användandet av språk, och att valet att kommunicera på svenska i tryckt material inte 

behöver innebära ett uteslutande av flerspråkig kommunikation under boendedialoger och vid 

interpersonell kommunikation på plats i området. 

Detta är något vi menar även är kopplat till frågan om maktförhållande och närhet mellan de 

kommunicerande parterna. Som Hofstede tar upp i dimensionen av makt är språk ett sätt att 
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skapa maktskillnader. Kopplat till relationshantering och närhetsaspekten bör en kommunikation 

på samma språk ses som en utjämnande faktor. Vidare menar vi att de språkbarriärer som 

uppstår i området inte bara skapar maktskillnader utan också kan påverka attityden gentemot 

Järvadialogen i stort och alltså leda till en känsla av hierarki både ur ett mottagarperspektiv men 

också ur ett sändarperspektiv. 

En av de aspekter vi tidigt såg som en av de mest intressanta att analysera var just den 

interkulturella kompetensen inom Järvadialogen. Hur hade man arbetat med kulturell förståelse? 

Under utvecklingen av denna studie fick vi en ökad förståelse för att den interkulturella aspekten 

av kommunikationsarbetet aldrig varit uttalad och definierad ur ett sändarperspektiv eller ur ett 

mottagarperspektiv. Man hade aldrig, som Informant 1 påpekar, tydligt uttalat tankar och mål 

med ett interkulturellt perspektiv på kommunikationen och kulturell medvetenhet menar hen 

fanns integrerat i det ständiga kommunikationsarbetet. 

Problemet med ett implicit kulturellt perspektiv inom kommunikationsarbete är att det lätt kan 

glömmas bort eller underprioriteras. Ett argument för det Informant 1 talar om är det faktum att 

man kan se det som är outtalat som det styrande. Detta kan i ett makroperspektiv kopplas till 

frågor om minoritets- och majoritetskulturer., eller diskussioner kring maktfördelning mellan 

män och kvinnor. Det outtalade ses som självklart och behöver ej nämnas, men skapar en 

obalans i relationen och kan leda till frustration och känsla av maktlöshet. 

Den kommunikativa delen är inte den enda aspekten av arbetet med Järvadialogen, utan vi 

märker tydligt av en syn på dialogens utökade roll i samhället med ett ansvarsområde som 

sträcker sig utanför kommunikationsansvaret kring Järvalyftet och ombyggnadsprocessen. 

Informant 4 talar om att Svenska Bostäders stora roll i Järvaområdet bör ses som ett resultat av 

att de är en av de största aktörerna som är synliga i området, vida sidan av polisen. Vi kan även 

titta på bakgrundsmaterialet som använts i genomförandet av dialogen och se att förarbetet inte 

endast gäller frågor och svar kring ombyggnationen utan även sträcker sig över ansvar för skolor, 

ungdomshus och brottsligheten i området. Det Informant 4 talar om är högst aktuellt och för 

oss vidare in på en metaanalys av kommunikationsinsatsen. När man i en annan kommun om 

frågor kring brottslighet och skolans framgång vänder sig till politiker vänder man sig i Husby till 

Svenska Bostäder. Detta, menar vid, kan tyda på ett bristfälligt kommunikationsarbete och 

relationshantering från politiker i området. 

Vår frågeställning har alltid varit kort och koncis och vi har genom en klar formulering ämnat 

förklara ett komplext arbete med aspekter av interkulturella perspektiv, mångfald, strategisk 

kommunikation och förändringskommunikation. Denna frågeställning har förhoppningsvis 

besvarats genom ovan redovisade empiriskt material och tematiserade resonemang och analys. I 

den nedan ledda avslutande diskussionen vill vi belysa studiens vikt och aktualitet ur ett 

samhällsperspektiv.  

12.2. Maktförhållande 
Maktförhållandet inom en dialog kan starkt påverka dialogens effektivitet, och som en del i 

dialogarbetet i Järvadialogen har frågan om belöningssystem tagits upp under temat 

genomförande. Här diskuteras utlottande av vinster under dialogsammankomster. Här menar 

Informant 1 att denna typ av kommunikation varit effektiv och samlat fler boende till 



                                                   Sida 39 
 

 
 
 

sammankomsterna än man annars möjligtvis kunde fått dit. Detta kan vi här i analysen dock 

ställa mot Svenska Bostäders kommunikationsansvariges åsikt att denna typ av 

"tvättmedelskultur" inte bör ses som en positiv utveckling av dialogen. Hen menar att Svenska 

Bostäder hellre vill se boende vid dessa tillfällen som är där med anledningen av intresse för 

dialogen, inte för att införskaffa sig gratisartiklar eller ha chansen att vinna en månadshyra. Den 

etiska aspekten i dessa två resonemang gör sig tydlig. Kommunikation med belöningssystem 

menar vi dock kan öka differensen i det Hofstede talar om som stora eller små maktskillnader. 

Informant 2 påpekar att flera boende ansluter sig till dessa tillfällen för att ta del av gratisartiklar 

på grund av ekonomiska bristfälligheter. Att som boende komma dit för att ta del av 

gratisartiklar som delas eller lottas ut ökar den klyfta Hofstede definierar som maktskillnaden. 

Här blir fördelningen av makt skev och detta påverkar i sin tur kommunikationen. 

Som en alternativ analys av samma företeelse kan man även titta på denna typ av kommunikation 

som ett steg i att effektivisera kommunikationen. Som en av de framträdande aspekterna i 

Järvadialogen kan vi se detta som ett effektiviserande av en kommunikationsprocess som annars 

skulle hamnat i stiltje. Genom att hantera det låga engagemanget och öka organisationens 

attraktivitet (se relationshantering). I relation till detta kommer ständigt aspekten av flexibilitet 

upp under projektansvarig på kommunikationsbyråns intervju. Hen berättar dels hur man lärt sig 

om arbetet med boendedialog under arbetets gång och utvecklat metoder utifrån förändringar i 

omgivningen, och dels hur man anpassat boendedialogerna utifrån de olika stadsdelarna på Järva. 

Det senare ligger förvisso till viss del utanför vårt studieområde, men det visar trots det på en 

utvecklingsförmåga i Järvadialogens arbete. Gudykunst teoretiska förhållningssätt rörande 

effektivisering av kommunikationen är applicerbart på denna analys av belöningssystemet. Det 

handlar då mindre om avsaknad av kulturell kompetens och mer om att öka effektiviteten i den 

kommunikativa processen, vilket även informant 1 alltså påpekar. 

Hofstedes maktperspektiv rör flera av de teman vi märkt av i vår studie. Det kan appliceras på 

kommunikationsprocessen som helhet och analysera det holistiska perspektivet, men om vi 

vänder oss till de tematiserade rubriker vi valt att presentera vårt empiriska material under ser vi 

att maktanalysen främst går att applicera på aspekterna språk, återkoppling, relationshantering 

och genomförande. Ur ett sändarperspektiv visar man på ett starkt fokus på återkoppling mellan 

åsiktsinsamlingar och genomförande av förändringar där flertalet tryckta material har texten "Det 

här tyckte ni" eller "efter att ha lyssnat på er" (Bilaga 14). Mycket refererar dock till den 

åsiktsinsamling som gjordes under 2009, vilket även Informant 4 påpekar. Idag har det gått fem 

år sedan den stora insamlingen (se ämnesbakgrund), men vi får dock känslan av att man ur ett 

mottagarperspektiv inte ser dialogen 2009 som tillräckligt nära i tiden för att skapa en känsla av 

återkoppling. I förlängningen påverkar detta även mottagarens syn på sin egen maktposition 

gällande påverkan av resultat. Hit hör även frågan om transparens inom 

kommunikationsutövning, samt kommunikationens och organisationens trovärdighet. Att föra 

en trovärdig dialog är avgörande i allt kommunikationsarbete och det bör därför ses som 

naturligt att en organisation som Svenska Bostäder arbetar hårt med att skapa en trovärdig bild 

dels av organisationen och kommunikationsansvariga, men också för Järvalyftet då de ses som en 

representant för denna ombyggnadsprocess. 

Vikten av relationshantering inom Järvadialogens arbete blir tydligt om man ser till 

kommunikationsinsatsens historia. Det har nämnts under flera av de genomförda intervjuerna att 
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Svenska Bostäders rykte och omdöme tidigare legat i botten. Detta ledde inte bara till svårigheter 

i att genomföra kommunikativt arbete i området men också till att personer kopplade till arbetet 

med Järvalyftet och Järvadialogen tvingades avgå. Resultatet av en dåligt hanterad relation mellan 

de kommunicerande parterna kan således bli omfattande för de ansvariga och för fortsatt 

organisationsverksamhet. Det tydligt negativa resultatet av ett dåligt omdöme belyser de boendes 

makt i Järvadialogen, och utmanar frågan om en skev maktfördelning mellan sändare och 

mottagare i vår studie. Det negativa omdömet har tidigare skapat förändringar inom företag och 

organisationer kopplade till dialogen, vilket även detta tyder på en existerande maktposition hos 

de boende. Maktanalysen av Järvadialogen ger oss en bild av en dialog med utgångspunkten att 

skapa en jämlik dialog där alla får komma till tals och ska ha inflytande på arbetet som sker i 

deras omgivning. I allt från valet av språk, till återkopplingsprocessen och relationshanteringen 

och själva genomförandet markeras dock maktskillnaden i en kommunikationsprocess. De 

belysta teman vi redogjort för hör samman genom de band som knyts mellan maktskillnader och 

kulturella skillnader genom det Gudykunst nämner som vikten av att integrera det multikulturella 

och det kulturellt betingade, och anpassa kommunikationen utefter omständigheterna. Det 

kulturellt betingade handlar som tidigare nämnt om att agerar utifrån ett sätt som är kulturellt 

upplärt och värderat. En acceptans och värdering av andra förhållningssätt blir därför avgörande 

både ur ett interkulturellt perspektiv och ur ett maktperspektiv. Synen på kultur och 

multikulturalism blir därigenom en maktaspekt och en avgörande faktor i hur dialogen kommer 

att se ut. 

12.3. Förändringsperspektiv 
För att kunna implementera en förändring måste man förklara förändringen för de berörda. För 

de boende i Husby handlar det om en ombyggnadsförändring vilket påverkar dem på olika sätt; 

de måste lämna sina bostäder under en period, hyran höjs, och man tvingas lämna sitt 

bostadsområde. Det vi ämnar göra i denna del av analysen är att se hur man från Järvadialogens 

sida arbetat med kommunikationen ur ett förändringsperspektiv 

12.3.1. Managing Meaning 

Inom förändringskommunikation innebär denna aktivitet hur man förklarar själva syftet och 

innebörden för intressenterna av själva förändringen. Utifrån den insamlade empirin ser vi att 

Järvadialogens främsta verktyg är dialogen, för att interagera mellan boende och bostadsbolag. När 

det blivit dags för ett bostadsområde att bli ombyggt har man satt upp ett samrådsmöte. Vid 

dessa tillfällen har man valt mellan 5-6 representanter för varje hus så att de kan ta emot åsikter 

och förslag från sina grannar. För att visa på att förändringen rör alla har man i val av 

representanter till samrådsgrupperna valt att visa på den mångfald som finns i området: Här har 

inte bara kulturell bakgrund varit av vikt utan även ålder och kön samt storlek på bostad har varit 

viktiga att ta hänsyn till. När man i samrådsgruppen, representanter, bostadsbolaget och 

hyresgästföreningen kommit fram till ett ombyggnadsförslag, har detta presenterats för de 

resterande boende och man har gått till röstning om huruvida förändringen ska godtas eller inte i 

bostadsområdet. Man kallar detta för en demokratisk process, då förslaget kan röstas för eller 

emot, vilket har gjorts på ett seriöst sätt som inneburit att den som röstar legitimerar sig inför 

röstningstillfället. Då man varit medveten om att språket kunnat vara en utmaning i 

kommunikationen med de boende har man valt att producera sina budskap på ett enkelt sätt. 

Vidare har man även använt sig av muntlig kommunikation för att förklara ytterligare på möten 
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med boende vad ombyggnationen innebär för den boende, samma information ska de ha fått 

skriftligt via post i form av en ombyggnadsbroschyr. Det har även byggts showrooms så att de 

boende fått en fysisk plats att tillgå för att se och känna på material de kan välja.  

Som vi tidigare definierat i begreppsavsnittet är förutsättning för en god dialog ett samtal mellan 

två likvärdiga parter. Detta kan vi se som en utmaning då språket kan utgöra en rubbning i 

maktbalansen och kommunikationen i dialogen inte blir likvärdig, som vi nämnt tidigare. Det 

finns även en risk att information faller bort om det finns språkförbristning. 

Dialogerna har främst varit mellan boende och Järvadialogens intressenter. Syftet med dessa har 

varit att skapa en plattform där man kunnat samla åsikter från de boende, skapa delaktighet, samt 

få svar på frågor om hur ombyggnationen kommer att påverka området och de boende. Det 

finns en ambition att från Järvadialogens håll se dem som en möjlighet för de boende att påverka 

samhällsutvecklingen i området. Dialogen med bostadsbolaget i sig har varit lyckad, dock är 

denna samhällsaspekt inte helt självklar för de boende i området.  

12.3.2. Managing Networks 

När man inför en förändring bör både den som implementerar och de som påverkas delta aktivt 

i att forma relationen dem emellan. Under Järvadialogens historia har man samarbetat på olika 

sätt med de boende. Något som nämnts har varit viktig för relationen har varit samarbetet med 

de lokala nätverk som funnits, där Järvas framtid och Megafonen är två som nämnts. Dessa har 

varit en ingång till de boende då de via sin lokala förankring bidragit till kännedom om området 

men båda har även varit aktiva och haft sina ståndpunkter i frågor om förändringar i området 

och därför har det varit viktigt att de ingått i nätverket. Vidare har man även identifierat vilka 

personer som man bör samarbeta med. De personer som man hittills valt har haft ledande 

befattningar i kulturella föreningar men även ledare i religiösa samfund har det även samarbetats 

med för att nå ut till fler intressenter. Hyresgästföreningen har som organisation i dessa 

förändringar tagit rollen som samarbetspartner till både de boende och det kommunala 

bostadsbolaget. Detta har bidragit till att det funnits ett organ som kunnat vägleda de boende när 

det gällt de lagliga aspekterna avseende ombyggnationer och hyreshöjningar. En annan 

kommunikationskanal som vi identifierar som en del av kommunikationsnätverket är 

lokaltidningen vars chefredaktör vi intervjuat. I den har man kontinuerligt annonserat framsteg 

och resultat. Detta kan ses som en del i Järvadialogens arbete med återkoppling och kan även 

kopplas till teorier kring maktaspekten inom en dialog vilket vi nämnt tidigare.  

12.3.3. Managing Practice 

I detta stadie visar man milstolpar och det slutliga målet med förändringen. I Järvadialogens fall 

kan man säga att tavlan med färgkodade prickar (Bilaga 14) är resultatet från dialogen 2009 

avseende stadsplaneringen. Milstolpar i förändringsprocessen är förslaget på ombyggnationen av 

Husbycentrum, vilket har presenterats via en broschyr (Bilaga 14) som utformats för att visa 

resultatet av de åsikter som gällde ombyggnationen av centrum. I broschyren har man valt att 

visa före och efter bilder så att de boende kan skapa sig en bild av hur det kan komma att se ut. 

Vid presentationen av denna milstolpe hade man ett evenemang som man kallade för Öppet 

Husby, där man bjöd in de boende till Svenska Bostäders lokaler så att de kunde ta del av 

resultatet samt få möjlighet att diskutera det på plats. 
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När det kommer till bostadshusen visas resultatet när de får ett ombyggnadsdatum och 

ombyggnaden blir en verklighet. Detta kommuniceras exempelvis på Svenska Bostäders lokaler 

tv-skärmar där de visar vilka gator som redan byggts om och vilka som står på tur. 

Utifrån ett förändringskommunikationsperspektiv har Järvadialogen ämnat uppfylla många av de 

kriterier och aspekter vi nämnt i denna analys. De har involverat boende, skapat engagemang, 

och förklarat förändringsprocessen för de berörda. Det vi kan se tydligt är Svenska Bostäders 

stora ansvar i denna dialog och i samhället i stort, och hur deras effektiva arbete kan ledas 

tillbaka till en flexibel inställning till dialogutformningen och en lokal förankring i 

dialoggenomförandet. Diskussionen om en dialog någonsin kan vara symmetrisk finns även här, 

och i fallet med Järvadialogen blir frågan komplex då man kan ifrågasätta mottagarnas kunskap 

och värdering av byggnationsprocessen samt sändarnas möjlighet att delge all den nödvändiga 

informationen. 

13. Avslutande diskussion 
Järvadialogen och den specifika dialogen i Husby har visat sig vara komplext sammansatt med 

framträdande svårigheter i att skapa engagemang, diskussioner kring etiska överväganden och ett 

allt större socialt ansvar för företaget Svenska Bostäder. Under denna studie var en av 

utmaningarna att förstå vad Järvadialogen var. Det vi insett är att det bör ses som ett 

samlingsnamn för många dialoger som förs parallellt i Järvaområdet, men också att definitionen 

av Järvadialogen sett olika ut beroende på vem vi talat med. 

13.1. Vad händer med åsikterna? 
Tittar vi ur ett sändarperspektiv har åsikterna från de boende samlats in, och återkoppling skett 

enligt vad som förväntas av en kommunikationsinsats. Problematiken och kritiken grundar sig 

inte i arbetet utan i att förväntningar sätts på Svenska Bostäder som går långt utanför deras 

ansvarsområde. Ur ett mottagarperspektiv har dock inte kommunikationen tagits emot på avsett 

vis. 

Vidare har vi uppfattat att de kulturella skillnader vi ursprungligen såg som avgörande i 

kommunikationsarbetet inte nödvändigtvis är det. Enligt Gudykunst sju kategorier av 

interkulturell kommunikation integrerar Järvadialogen endast ett fåtal av dessa aspekter i sitt 

arbete, vilket ändå inte verkar påverka resultatet ur ett kulturellt perspektiv. De faktorer som 

istället spelar en avgörande roll i dialogen anser vi vara de socio-ekonomiska skillnaderna i 

området. Det finns märkbara skillnader i utbildningsnivå och möjlighet till att ta till sig 

information. Det finns en känsla av utanförskap och maktlöshet hos de boende som grundar sig 

i politikernas ageranden. Det är märkbart att missnöjet inte ligger i omgivningen och området i 

sig utan just i utanförskapet och politikernas prioriteringar. Vi har istället mött boende som 

uttrycker en stolthet över sitt område. Detta ser vi som en del i vad många av våra informanter 

talade om som förortskulturen. Detta handlar om ett samhälle där kulturella skillnader inte blir 

utmärkande, utan snarare sammanförande. Vi ser de politiska ageranden som en del i politikernas 

värdering av området, och en nedprioritering av upprustning och utveckling av Husby bör ses 

som en politisk värdering av området i sig. 
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Som vi nämner i de inledande avsnitten i denna studie kännetecknas dagens politiska klimat av 

en ökad diskussion kring integration, segregation och utanförskap. Vi menar fortfarande att 

kommunikation är ett betydande redskap i arbetet med dessa frågor. Detta gör också att en ökad 

press sätts på kommunikatörer över dels lokal, regional och nationell nivå men också på 

internationell nivå. Vi har i denna specifika studie insett vikten av relationshantering, och menar 

att detta bör appliceras även på en metanivå. Lokala politiker, aktörer i Husby, och på Järvafältet, 

har höga krav på sig att utföra en effektiv och välplanerad kommunikation över kulturella 

gränser men också, och kanske främst, över socioekonomiska gränser. Vi menar att utanförskap 

inte endast handlar om en kulturell skillnad. Inte i Husby och inte i samhället i stort, och det vore 

naivt och att isolera denna problematik till en enda förklaring som denna. 

Stockholm Stad och aktiva politiker i området bör därför ta ansvar i sin del i att skapa positiv 

förändring i området. Vi anser alltså inte att det är i kommunikationen i sig som boende ser som 

ett problem, utan det är i de resultat som visas och den ombyggnation som genomförs. Den 

problematik som uttryckts medialt och politiskt beträffande integrationsfrågan i Järvaområdet 

och den ökade segregationen i miljonprogramområden runtom i Sverige gör denna studie av 

Järvadialogen till ett relevant och aktuellt forskningsprojekt. 

14. Framtida forskning 
Vi nämnde tidigt i arbetet att kulturbegreppet används inom många olika områden och tillämpas 

på flertalet olika sätt inom forskning som sträcker sig över majoriteten av de existerande 

forskningsområdena idag. I samband med definitionen av kulturbegreppet nämnde vi också 

organisationskultur som ett etablerat studieområde, och detta vore intressant att utveckla i 

koppling till just Järvadialogen. Som en komplext sammansatt kommunikationsinsats skulle en 

utvecklad analys av Järvadialogens genomförande och resultat gynnas ytterligare av ett 

organisationskulturellt perspektiv där man analyserar samarbeten mellan de aktivt inblandade 

ansvariga för dialogen. 

Vi har valt att inte fokusera på sociala medier i denna studie. Detta vore dock intressant att 

analysera vidare, inte minst med tanke på det vi tidigare nämnt i vår forskningsbakgrund, utan 

också på de kommentarer vi fått av boende under studiens gång. 

Vi inser också i efterhand att en utvecklad studie inom både interkulturell kommunikation, 

genom det interkulturella perspektivet, och förändringskommunikation, med hjälp av Lewis 

modell, skulle kunna genomföras separat för en mer djupgående analys. Denna studie bör ses 

som ett bidrag till den intersubjektiva studien av det interkulturella perspektivet inom 

förändringskommunikation. Det är i korsningen av just dessa två områden vi hade vårt intresse 

och valet att använda oss av två relativt stora teoretiska förhållningssätt blev då naturligt. 
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Bilaga 1 Intervjuguide, Sändare/Expertintervju 

TEMA  UNDERFRÅGOR SYFTE 

 

Organisation  

 

 

- Beskriv er organisationsverksamhet. 

- Vilken roll har ni haft i Järvadialogen? 

- Hur stor insyn har ni haft Järvalyftets 

kommunikationsarbete? 

- Hur stort inflytande har ni haft i 

Järvadialogens 

kommunikationsarbete? 

 

Presenterande och inledande. 

 

Målgrupp 

 

 

- Vilka är intressenterna? 

-Finns det någon eller flera målgrupper 

som ni fokuserar mer på? 

- Varför är just denna målgrupp viktig? 

- Vilka svårigheter ser ni med att nå ut till 

denna målgrupp? 

 

Få förståelse för hur deras bild 

av målgruppen ser ut.  

 

Budskap 

 

 

- Vilka budskap kommunicerar ni 

huvudsakligen? 

- Varför är detta viktigt? 

- På vilket sätt arbetar ni med att 

förmedla detta? 

 

Att veta vad de medvetet 

kommunicerar. Hur de 

producerar budskap.  

 

Interkulturell kommunikation 

- Behövs interkulturell förståelse i arbetet 

med Järvadialogen? 

-Hur arbetar ni med det rent praktiskt? 

 

Veta om de arbetat medvetet 

med Interkulturell 

kommunikation. 

 

Strategi 

- Hur skulle du beskriva era huvudsakliga 

kommunikationsstrategier? 

- Vilka kanaler syns ni mest i? 

- Varför? 

- Hur skulle ni kunna förbättra er 

kommunikationsstrategi? 

 

 Har de gjort medvetna val av 

kanaler för att nå ut till 

målgruppen?  

 

Dialog i förändringsprocess 

 

- Hur definierar ni begreppet 

boendedialog? 

- Hur kommunicerar ni för att detta ska 

framgå? 

 

Har man medvetet 

kommunicerat till de boende 

att de får vara aktiva i en 

boendedialog gällande 
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- Hur ser ni/följer upp att de boende i 

Järva förstått att de aktivt får ta del i en 

boendedialog? 

- Vilka svårigheter stöter ni på? 

förändring i deras 

boendeområde. 

 

 

Trovärdighet 

- Vilken bild tror ni att de boende i Järva 

har av Järvadialogen? 

- Arbetar ni för att skapa trovärdighet 

kring Järvadialogen som 

kommunikationsplattform? 

- På vilket sätt? 

 

 

Utvärdering av Järvadialogen?  

 

Etik 

- Finns det några etiska aspekter ni måset 

ta hänsyn till i Järvadialogen? 

- Vilka är dessa? 

- Måste ni ta hänsyn till dessa under ert 

kommunikationsarbete? 

- Hur?  

 

Finns specifika aspekter som 

skiljer kommunikation mot de 

boende i ett område med stor 

mångfald.  
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Bilaga 2 Intervjuguide, Mottagare 

 

 

TEMA UNDERFRÅGOR SYFTE 

(Öppningsfrågor) 

(Introduktionsfrågor) 

Inledning 

-Vilket område bor ni i? 

-Vad vet ni om Järvadialogen? 

-Vad har ni för relation till de som 

arbetar med Järvadialogen? 

 

Presenterande och inledande. 

 (Övergångsfrågor) 

 

-Anser ni att Järvadialogen 

kommunicerat med alla målgrupper? 

-Upplever ni att det är någon målgrupp 

som missats i kommunikationen? 

-Vad tror ni det beror på? 

-Har dialogen behandlat ämnen som är 

relevanta? 

 

Få förståelse om hur de 

upplever Järvadialogens 

kommunikation 

(Nyckelfrågor) 

Dialog i förändringsprocess 

 

-Hur har informationen ni fått sett ut? 

-Vad har varit bra? Dåligt? 

-Vet ni vilka förändringar som sker på 

Järva/i er stadsdel? 

-Upplever ni att era åsikter tillvaratas i 

dialogen? 

-Litar ni på de som bygger om på 

Järva? 

Att veta vad de fått för 

information och hur 

budskapet sett ut. Se om de 

boende upplever att de får 

vara aktiva i en boendedialog 

gällande förändring i deras 

boendeområde. 

Interkulturell kommunikation 

(Avslutande frågor) 

Framtid för Järvadialogen 

-Vad tycker ni om Järvadialogen som en 

fortsatt kommunikationsplattform? 

-Hur tror ni att man kan skapa en positiv 

social och ekonomisk utveckling på 

Järva? 

-Om ni skulle få säga något till ansvariga 

för Järvadialogen, vad skulle det vara? 

Järvadialogens framtid 
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Bilaga 3 Kommunikationsplan, Järvadialogen
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Bilaga 4 Informationsblad, Järvadialogen 
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Bilaga 5 Informationsblad, Järvadialogen 
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Bilaga 6 Svarsformulär, Järvadialogen
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Bilaga 7 Nyhetsbrev, april 2010 
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Bilaga 8 Reklamsida, Lokaltidning 
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Bilaga 9 Reklamsida, Lokaltidning 
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Bilaga 10 Reklamsida, Lokaltidning 
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Bilaga 11 Reklamsida, Lokaltidning 
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Bilaga 12 Reklamsida, Lokaltidning 
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Bilaga 13 Reklamsida, Lokaltidning 

 

 



                                                   Sida 1 
 

 
 
 

Bilaga 14 Broschyr, Ombyggnadsredogörelse 
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Bilaga 15 Nu renoveras ditt hus 
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Bilaga 16 Författarnas bidrag 

Det mesta av det som skrivits är ett samarbete helt och fullt. Författarna har dock ansvarat för 

utvalda avsnitt i studien. 

Alejandra Garay har ansvarat för sammanfattning och för begreppen dialog som 

kommunikationsverktyg, interkulturell kommunikation samt interkulturell och mångkulturell. Hon har även 

ansvarat för det teoretiska avsnittet om förändringskommunikation samt det metodologiska avsnittet 

om kvalitativa intervjuer och de empiriska avsnitten om språk, förändring och interkulturell kompetens. 

Vid analysen har Alejandra ansvarat för avsnittet om förändringskommunikation i samarbete med 

Sofie då analysen diskuterats fram. 

Sofie Ågren har ansvarat för abstract och för begreppen strategisk kommunikation och information. 

Hon har även ansvarat för det teoretiska avsnittet om interkulturellt perspektiv samt det 

metodologiska avsnittet om kvalitativ textanalys och empiriska avsnitten om återkoppling, 

relationshantering och genomförande. Vid analysen har Sofie ansvarat för avsnitten om 

interkulturellt perspektiv och maktförhållande i samarbete med Alejandra då analysen diskuterats fram. 
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Pressrelease 

Vad händer med åsikterna? 

2013 brann bilar i Husby, och hela världen fick se en bild av ett område fyllt 

av frustration och missnöje. Vart kommer denna frustration ifrån? Trots ett 

omfattande upprustningsinitiativ som startats flera år tidigare, som dels var 

menat att uppmärksamma området, uttrycker boende i området besvikelse 

över hur man blir bemötta. I områden med kulturell mångfald läggs ett stort 

ansvar på organisationer och på kommunikationsarbete. Har Järvadialogen 

integrerat den multikulturella aspekten i sitt arbete? 

Studenter vid Uppsala Universitet har undersökt kommunikationsinsatsen Järvadialogen som 

skapats i koppling till det ombyggnadsprojekt som just nu sker på Järvaområdet och i Husby. 

Dialogen startades av Svenska Bostäder för att förbättra men också öka kommunikationen 

mellan boende och ansvariga för upprustningen och målet har alltid varit att boende i området 

ska få komma till tals rörande bostadsområdet. Kommunikationen i området har dock fått kritik 

för sitt sätt att hantera åsikter från boende i området, och det blir då intressant att undersöka hur 

arbetet gått till. 

Genom att engagera och motivera boende i Husby att delta i kommunikationsarbetet har 

ansvariga för dialogen arbetat med lokal förankring, att fysiskt närvara i området samt ständig 

återkoppling. Som ett av de få närvarande företagen i området har ansvariga för Svenska 

Bostäder sett ett att allt större ansvar läggs på deras arbete, ett ansvar som sträcker sig långt 

utanför det av ett kommunalt byggnadsbolag. Studien behandlar hur man ser på detta, både ur 

ett mottagarperspektiv och ett sändarperspektiv. De utmaningar man stött på i 

kommunikationsarbetet har visat sig bero mindre på den kulturella mångfalden, utan till större 

del på de socio-ekonomiska skillnaderna i området. 

Det interkulturella perspektiv som studien grundas i har omformats och slutsatsen behandlar 

istället teman som sociala och ekonomiska utmaningar och utanförskap, men även aspekter som 

integration och segregation. Som en kommunikationsinsats i ett mångkulturellt och snabbt 

förändrande område bör Järvadialogen ses som en väl genomförd dialog men med utmaningar 

som sträcker sig väl utanför kommunikation gällande ombyggnationen på Järva. 

 

Alejandra Garay och Sofie Ågren 

Vad händer med åsikterna? Järvadialogen som kommunikationsinsats 

Institutionen för informatik och media, Uppsala Universitet 

e-post: alejandra_gc5@hotmail.com, sofieulrika.agren@gmail.com 
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