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Sammanfattning 

Tänk dig att du läser lokaltidningen och slår upp en artikel om att ett häkte ska byggas i 
Sollentuna. Några sekunder senare inser du att det långt gångna förslaget innebär att det 
placeras mittemot ditt sovrumsfönster. Hur skulle du reagera?  

För snart 15 år sedan föreslog Kriminalvårdsstyrelsen ett nytt häkte i Sollentuna. Sollentuna 
kommun utredde då möjligheten att placera Häktet på samma mark som Turebergsskolan då 
fanns på. Idén var att skapa ett stort rättscentrum i ett centralt område. Planprocessen fick stor 
medial uppmärksamhet, till stor del på grund av att boende på intilliggande Malmvägen kände 
sig överkörda. Samtidigt deltog relativt få invånare i den formella planprocessen.  

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur Sollentuna kommun arbetade med 
medborgardeltagande för 15 år sedan och huruvida det har skett en förändring. Det gjordes 
genom att undersöka två projekt i Malmvägenområdet; Häktet och Malmparken. Dokument 
från Sollentuna kommuns arkiv, tidningsartiklar och intervjuer användes. I det senare 
projektet undersöktes även Sollentuna kommuns hemsida och sociala mediekanaler.  

Slutsatsen blev att kommunen följde PBL och praxis och att ingenting sticker ut med deras 
arbete under planeringen av Häktet. Samtidigt verkar det vara ett av problemen för de boende, 
eftersom de ständigt efterfrågade mer information och fler utredningar. Att planera i ett 
bostadsområde där valdeltagandet är markant lägre än i andra delar av Sollentuna kräver 
förmodligen ytterligare ansträngningar, främst från politikernas sida. Tilliten till kommunen 
verkar vara låg i området och minskade sannolikt när kommunägda Sollentunahem valde att 
avbryta renoveringarna i det slitna miljonprogramsområdet. 

I arbetet med Malmparken genomfördes en medborgardialog som främst ledde till positiva 
reaktioner från invånarna, även om det i några svar är tydligt att tilliten till kommunen 
fortfarande är bristande för vissa. Sollentuna kommun har tagit ett krafttag i arbetet med 
medborgardeltagande, men missar delvis att kommunicera den ambitionen till de invånare 
som gärna besöker hemsidan och sociala medier för information om deltagande.  

Nyckelord: Medborgarinflytande, samråd, systemtilltro, medborgare, kommunikation, dialog, 
Malmvägen 
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Abstract 

Imagine reading the local newspaper and finding an article regarding a jail being built in 
Sollentuna. A few seconds later you realize the proposal means it will be placed right in front 
of your bedroom window. How would you react? 

Almost 15 years ago Kriminalvårdsstyrelsen proposed a new jail could be built in Sollentuna. 
The municipality of Sollentuna therefore investigated the possibility of placing it on the same 
location as Turebergsskolan. The idea was to form a big legal center in a central area. The 
planning process received a lot of attention from the media, mostly because tenants from 
nearby Malmvägen felt trampled on. At the same time few residents participated in the formal 
planning process.  

The aim with this thesis was to examine how the municipality of Sollentuna handled the 
question of citizen participation 15 years ago and if their take on it has changed. It was carried 
out by investigating two projects located in the area Malmvägen; the Jail and Malmparken. 
Documents from the archives of Sollentuna municipality, newspaper articles and interviews 
were used. For the latter project Sollentuna municipality’s webpage and social media channels 
were analyzed.  

The conclusion was that the municipality of Sollentuna followed the recommendations listed 
in PBL and common practice. There was nothing unusual regarding the planning of the Jail. 
Simultaneously that seemed to be the problem for the residents, since they constantly 
requested more information and further investigations. To plan physical changes in a 
residential area where significantly fewer people participate in elections than in other parts of 
Sollentuna probably calls for further effort, foremost from the politicians. The confidence for 
the municipality of Sollentuna seems to be low in the area and probably decreased when the 
municipally owned Sollentunahem terminated the ongoing renovations of the worn down 
“Million program” area.  

During the planning of Malmparken a citizen dialogue was carried out, that mostly led to 
positive reactions from the residents. Although it is clear the confidence for the municipality 
of Sollentuna still is lacking for some people. The municipality of Sollentuna has taken 
vigorous efforts regarding including citizens in the planning process, but partly misses to 
communicate this ambition to those residents who gladly visits their website and social media 
in search for information about participation.  

 

 

English title:  
From elementary school to jail  
- A study of citizen participation at Malmvägen  

Keywords: Citizen, participation, dialogue, communication, consultation, Malmvägen, 
influence 



3 
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Den här uppsatsen har möjliggjorts tack vare ett flertal personer. Först av allt vill jag tacka 
Oscar Cabrera på Sollentuna kommun som under Lava-mässan lyssnade intresserat när jag 
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fick jag kontakt med Lars Keski-Seppälä på Sollentuna kommun som varit till stor hjälp under 
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med kloka synpunkter en bit in i arbetet. Tack dessutom till arkivarierna på Sollentuna 
kommuns arkiv som letat sig svettiga efter relevanta dokument.  

Jag vill också tacka alla som var villiga att låta sig intervjuas. Utan er hade jag inte kunnat få 
samma förståelse för planprocessen ur olika perspektiv. Billy Holmberg förtjänar ett extra 
tack för hjälpen med att tolka politiska dokument. Ett tack också till fotografen Staffan 
Trägårdh som lät mig använda hans fantastiska flygbild över området.  

Ett stort tack till min kloka handledare Maria Håkansson som kommit med mängder av tips 
och uppmärksamma ifrågasättanden. Efter varje handledning har jag känt mig mer motiverad.  

Sist (och till längden minst) vill jag tacka min dotter Eira som i stunder av tvivel alltid får mig 
att fortsätta.  
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1. Inledning 
Sollentuna kommun, beläget norr om Stockholms stad, är en mycket expansiv kommun och 
har i nuläget 72 000 invånare. På hemsidan deklarerar man stolt att de centrala delarna av 
Sollentuna genomgår en förvandling till stad. Medborgarna påverkas tveklöst av denna 
förändring och en naturlig följdfråga är hur samspelet mellan kommunen och dess invånare 
ser ut.  

I Dagens Nyheter från november 2004 (Alexandersson & Nilsson) uppmålades en stark 
motsättning mellan politiker och boende på Malmvägen angående nedläggningen av 
Turebergsskolan och förslaget att bygga ett häkte på platsen. Invånarna som medverkade i 
artikeln berättade bland annat att de kände sig dåligt informerade, att kommunen gjorde ett 
strategiskt val att placera häktet i Sollentunas mest utsatta område och att hoppet om ett bättre 
Malmvägen var raserat. Ansvarig politiker tyckte i sin tur att medborgarnas argument inte 
höll. Det väcker frågor angående varför invånarna kände på det här sättet och om kommunen 
hade kunnat agera annorlunda i den här komplexa situationen.   

 

FIGUR 1. SERVICEHUSET PÅ MALMVÄGEN OCH MALMPARKEN (FOTO: MATILDE ÖSTERHOLM). 

Tio år senare tog Sollentuna kommun beslutet att ta fram en sociotopkarta med hjälp av 
webbenkäten ”Bästa platsen!”, som mynnade ut i beslutet att göra om den existerande 
Malmparken (figur 1) intill Malmvägen till Sollentunas Stadspark. De boende kan antas vara 
samma som tidigare, vilket gör det intressant att undersöka om kommunen förändrat sitt 
arbetssätt gällande medborgardeltagande genom att titta på två specifika projekt lokaliserade 
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FIGUR 2. KARTA ÖVER OMRÅDET FRÅN ÅR 2004 (SOLLENTUNA KOMMUN, 
2015C). 

 

på samma plats och utförda med cirka tio års mellanrum. Det kan ge en fingervisning om 
huruvida boende på Malmvägen har fått ett större inflytande på sin fysiska närmiljö än 
tidigare.  

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om Sollentuna kommun har förändrat sitt arbetssätt 
gällande medborgardeltagande i planprocesser de senaste 15 åren och varför utvecklingen ser 
ut som den gör. Det studeras genom att undersöka exemplet Malmvägen.  

1.2 Frågeställningar 
• Har det skett en förändring gällande medborgarinflytande i Sollentuna kommun? 
• Finns det ett samband mellan kommunens arbetssätt och medborgarnas reaktioner i de 

två studerade fallen? 
• Påverkar Malmvägens karaktär hur kommunen arbetar med medborgardeltagande 

samt hur medborgarna själva ställer sig till att delta? 

2. Bakgrund  
Sollentuna kommun ligger i norra delen av Stockholms län och det tar ca 15 min med 
pendeltåget från Stockholm city till Sollentuna station. Pendeltågsstationerna Helenelund, 
Häggvik, Norrviken och Rotebro tillhör också Sollentuna. Kommunen har haft borgerligt 
styre sedan 1980 (Wikipedia, 2018a).  

2.1 Malmvägenområdet 
Området västra Tureberg, i 
folkmun kallat Malmvägen, 
är lokaliserat i Sollentuna 
centrums västra del bredvid 
pendeltågsstationen 
Sollentuna station, se figur 
2. Det byggdes i slutet av 
1960-talet och början av 70-
talet som en del av 
miljonprogrammet. 
Området som ramats in i 
figur 2 innefattar 
Malmparken och 
Turebergsskolan. 
Malmparken och 
Turebergsskolan separeras 
av Oppegårdsstråket och de 
båda omfamnas av 
Tusbystråket och 
Hvidovrestråket. Längs de 
två sistnämnda stråken finns 
ett antal huskroppar med 
höga bostadshus. Till vänster om Malmparken ligger det så kallade Servicehuset på 
Malmvägen, bestående av sex huskroppar sammankopplade med gångar innehållande butiker, 
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förskolor, föreningslokaler, gym och annan service. Vid tidpunkten bestod huset av 1247 
lägenheter (Sjölund, 2017). Vänortsstråket och Bagarbyvägen som ligger till vänster om 
Malmvägen i figuren var också en del av Sollentunahems hyresbestånd, men husen är 
betydligt lägre än de på Malmvägen. Nedanför det inringade området ser man dåvarande 
Rättscentrum bestående av polis, ett litet häkte och Sollentuna tingsrätt. Intill Rättscentrum 
fanns Sollentunamässan. Ovanför det omringade området, längs Tingsvägen, finns en röd 
fyrkant som representerar ett högt hus som huserar exempelvis Folktandvården, 
försäkringskassan och liknande service.  

På andra sidan järnvägen finns Sollentunas kommunhus ”Turebergshuset” som ligger vid 
Turebergs torg. Mittemot hittas Sollentuna centrum, ett av Sollentunas köpcentrum. Bredvid 
finns Scandic Star Sollentuna, ett hotell som byggdes 1986. Närmare pendeltågsuppgången 
finns bussterminalen. Med utsikt över järnvägen ligger Turebergskyrkan.  

FIGUR 3. FLYGBILD ÖVER SOLLENTUNA CENTRUM (TRÄGÅRDH, 2010). 
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FIGUR 5. ALLÉN BAKOM SERVICEHUSET (FOTO: MATILDE 
ÖSTERHOLM). 

Figur 3 visar hur området såg ut 2010, med de tio stora och ljusa huskropparna som omgärdar 
Malmparken. Istället för Turebergsskolan syns nu det vita häktet med stora glaspartier som 
nästan hade färdigställts. Till höger om häktet syns nya Attunda tingsrätt.  

 

FIGUR 4 (SOLLENTUNA KOMMUN, 2012).  

 

År 2005 bodde ungefär 2500 personer från 
95 olika länder i kvarteret Traktören 
(Lithell, 2006). Malmvägen har åtminstone 
sedan 2000-talets början brottats med ett 
dåligt rykte (Beckman & El Mahdi, 2002) 
och har i många år präglats av kriminalitet, 
arbetslöshet (se figur 4) och utanförskap. 
En annan bild av området är att det finns 
en stor gemenskap och solidaritet mellan 
boende på Malmvägen (Månsson, 2015). I 
samma artikel ifrågasätter boende varför 
media ständigt reproducerar bilden av 
förorten genom att fota graffitiväggarna 
och höghusen, istället för att visa de 
lekande barnen vid fontänen eller de 
vackra alléerna (se figur 5).  

2.2 Turebergsskolan och tidigare 
rättscentrum 
Grundskolan Turebergsskolan var belägen 
mellan järnvägen och bostadsbebyggelse 
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vid Malmvägen. Den lades ned efter ett beslut taget våren 2004, vilket frigjorde den markyta 
som häktet senare byggdes på (se figur 2). Sollentuna kommun hade fritt skolval vid denna 
tidpunkt, vilket innebär att en del elever boende i västra Tureberg gick på andra kommunala 
eller fristående skolor. Figur 4 bör därför inte tolkas som Turebergsskolans resultat. En artikel 
i DN berättade år 1997 om upplevd segregation på Turebergsskolan, där situationen beskrevs 
med orden ”Ljusa barn i klasser för sig och mörka med invandrarbakgrund för sig” 
(Björkman, 1997). Skolans rektor förklarade läget med att uppdelningen skedde utifrån vilka 
som valt en naturvetenskaplig profil.  

Kriminalvårdsstyrelsen lyfte i februari 2004 frågan om ett häkte i Sollentuna kommun, 
eftersom det i början av 2000-talet rådde akut brist på häktesplatser i Stockholmsområdet. Det 
har sedan 1980 legat ett polishus i området (Wikipedia, 2018b), se ”Rättscentrum” i figur 2. 
År 2004 fanns polisen på entréplan, ett litet häkte med ett tiotal platser i källaren och 
Sollentuna tingsrätt högst upp.  

 

FIGUR 6. HÄKTET OCH ATTUNDA TINGSRÄTT SEDDA FRÅN PENDELTÅGSPERRONGEN (FOTO: MATILDE 
ÖSTERHOLM). 
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FIGUR 7 (SOLLENTUNA KOMMUN, 2012A).  

Figur 7 visar att valdeltagandet har varit relativt oförändrat och att en tydlig skillnad mellan 
kommunen i helhet och kvarteret Traktören finns. En arbetsgrupp i Sollentuna kommun 
kommenterade resultaten i figur 7 med att det är möjligt att tilliten till de kommunala 
demokratiska institutionerna är på väg att försvagas (Keski-Seppälä, 2012). Ett viktigt verktyg 
för att förbättra den negativa utvecklingen tror de kan vara medborgardialogen 
”Turebergsdialogen”, som handlar om Malmparkens framtid. Rätt hanterad kan den stärka 
tilliten och öka det sociala kapitalet.  
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FIGUR 8. HÄKTET SETT FRÅN MALMVÄGEN (FOTO: MATILDE ÖSTERHOLM). 

2.3 Malmparken 
Malmparken har funnits sedan området byggdes i slutet av 1960-talet, men ska nu utvecklas 
till en stadspark (Sollentuna kommun, 2018c). I nuläget är parken 19 000 kvm och består 
mestadels av stora gräsytor men det finns också en lekplats (längst bort i figur 9) och en 
bollplan. I takt med att området runtomkring utvecklas har Malmparkens läge nu fått ny 
betydelse, eftersom det ligger mitt i ett två kilometer långt urbant stråk som ska gå mellan 
mässområdet i Tureberg och södra Häggvik. Figur 8-11 visar hur området såg ut våren 2018. 
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FIGUR 9. MALMPARKEN SEDD FRÅN STUDENTBOSTÄDERNA BREDVID TINGSRÄTTEN (FOTO: MATILDE 
ÖSTERHOLM). 

 

FIGUR 10. MALMPARKEN SEDD FRÅN HÄKTET (FOTO: MATILDE ÖSTERHOLM). 
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FIGUR 11. AFFÄRER LÄNGS TUSBYSTRÅKET (FOTO: MATILDE ÖSTERHOLM). 
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3. Metod  
Uppsatsen avgränsades till att handla om området västra Tureberg och kvarteret Traktören, i 
folkmun känt som Malmvägen. Eftersom namnet Malmvägen är så pass känt används det 
ordet som en synonym till västra Tureberg i texten. De boende i de tio bostadshus som omger 
Malmparken antas vara berörda. Platsen valdes ut eftersom i princip alla Sollentunabor har en 
uppfattning om den, trots att merparten inte tagit sig närmare än att besöka Folktandvården 
som ligger i utkanten av området. Dessutom har Malmvägenområdet genomgått kraftiga 
förändringar i den fysiska miljön sedan början av 2000-talet, vilket väckte frågan hur boende i 
området har upplevt processen. Uppsatsförfattaren har bott i Sollentuna under merparten av 
sitt liv och har därför en förförståelse för området och problematiken. Dock fanns ingen 
tidigare uppfattning om planeringsprocesser som skedde i Sollentuna i början av 2000-talet.  

Planprocessen för Häktet visade sig tveklöst vara det projekt som fått störst medial 
uppmärksamhet och valdes därför ut. Sollentunas nya häkte benämns ”Häktet” i texten. 
Utifrån det första valet hittades sedan projektet Malmparken. Det kan vara intressant att 
identifiera skillnader i hur Sollentuna kommun arbetade med ett så omtalat projekt i 
jämförelse med hur de arbetar med en, för många okänd, parks upprustning. Projekten är 
lokaliserade på samma plats, vilket gjorde det möjligt att anta att de berörda är samma.  

Hur Sollentuna kommun arbetade med medborgardeltagande generellt för 15 år sedan och nu 
undersöktes genom att studera plandokument och artiklar och eventuella kunskapsluckor 
fylldes med resultat från intervjuer. Intervjuerna gav dessutom insikt i eventuella förändringar 
i jämförelse med hur arbetet fungerar idag. Nuläget undersöktes dessutom genom att titta på 
Sollentuna kommuns hemsida och övriga kanaler så som Facebook och Youtube.  

3.1 Intervjuer 
Uppsatsens kvalitativa angreppssätt mynnade ut i fem intervjuer. Tre fokuserade på 
händelserna kring Häktet och upplevda förändringar i kommunens arbetssätt. Den fjärde 
skedde utifrån ett medborgarperspektiv. Den femte handlade främst om hur kommunen i 
nuläget arbetar med medborgardialoger, deltagande och kommunikation. Personerna valdes ut 
genom att identifiera nyckelpersoner som ofta dök upp i dokumenten eller media samt utifrån 
rekommendationer från kontaktpersoner på Sollentuna kommun. Ingen intervju gjordes med 
ansvariga för Malmparken, eftersom det var svårt att få tag på rätt person. Däremot hölls den 
sista intervjun med en person som var involverad i det tidiga arbetet kring Malmparken, vilket 
framkom först under samtalet.   

För att förenkla för de intervjuade fick de själva föreslå lämplig plats för intervjun. 
Projektchefen och kommunikationsstrategen intervjuades på sina arbetsplatser i 
kommunhuset. Stadsbyggnadschefen och medborgaren valde att komma till KTH och 
intervjuas på lämplig plats, då valdes grupprum i biblioteket. Politikern valde ett café i 
Sollentuna centrum. Varje intervju tog lite mer än en timme att genomföra. För att framhäva 
deras olika perspektiv i planprocesserna togs beslutet att kalla dessa för ”Medborgaren”, 
”Stadsbyggnadschefen”, ”Projektchefen”, ”Politikern” och ”Kommunikationsstrategen”. 
Därmed kan läsaren enklare följa texten och förstå personernas resonemang utifrån deras 
olika utgångspunkter. I tabell 1 presenteras de intervjuade.  
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TABELL 1. PRESENTATION AV INTERVJUADE PERSONER OCH DERAS OLIKA PERSPEKTIV.  

Perspektiv År 2004 År 2018 

Medborgaren Flyttade till Sverige 1993. 
Bott på Malmvägen sedan 
1996, arbetade som 
dagmamma. Inte insatt i 
planprocessen då.  

Lämnade Malmvägen 
2008. Suttit i 
kommunfullmäktige under 
åtta år för 
Sollentunapartiet1.  

Politikern Kommunalråd som 
representerade dåvarande 
Folkpartiet. 
Samhällsvetenskaplig 
bakgrund. Arbetat med 
politik sedan 1969. Satt i 
polisstyrelsen i Stockholms 
län.  

Pensionerad från sina 
tidigare uppdrag i 
Sollentuna kommun, men 
fortfarande aktiv politiker 
(L) nationellt.  

Projektchefen Civilingenjör som arbetat på 
Sollentuna kommun sedan 
1990-talet på ett flertal 
avdelningar.  

Chef för den strategiska 
enheten på 
Stadsbyggnadsavdelningen 
på Sollentuna kommun.  

Stadsbyggnadschefen Civilingenjör som arbetat på 
Sollentuna kommun i över 
20 år. Har genom åren haft 
ett antal olika positioner.  

Pensionerades 2015 från 
sina tidigare uppdrag i 
kommunen, men hjälper 
ibland till som konsult på 
Sollentuna kommun.  

Kommunikationsstrategen Arbetade inte på Sollentuna 
kommun.  

Journalist i grunden, 
började på Sollentuna 
kommun 2013. Var 
tidigare anställd på 
Upplands Väsby kommun. 
Ansvarig för 
medborgardialoger. 

 

I resterande text kommer namnen på rollerna i tabell 1 likställas med ett sätt att referera i 
texten. Mer information om de intervjuade finns att hitta i källförteckningen.   

Intervjuerna var semi-strukturerade och inför varje tillfälle skrevs en intervjuguide, en av 
dessa finns att läsa (se bilaga 1). Med tanke på att relativt lite var känt om personernas 

                                                 
1 Sollentunapartiet är ett lokalt parti som beskriver sig själva som tvärpolitiska (Sollentunapartiet, u.å.). Fick sina 
första mandat i kommunfullmäktige år 1973. 
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kunskapsområden och vad de skulle minnas varierade det hur pass många frågor i 
intervjuguiden som faktiskt ställdes. Samtliga fick frågan om de önskade vara anonyma. 
Enbart privatpersonen fick en informationslapp där det stod vad resultatet från intervjun 
skulle användas till och var det skulle publiceras. Det berodde på att hon var den första att bli 
intervjuad, mycket lite var känt om hennes erfarenheter av liknande situationer och det kändes 
extra viktigt att hon som privatperson visste vad hon gav sig in på. Ett antagande gjordes om 
att samtliga andra intervjuade redan hade stött på liknande händelser i sina yrkesroller. 
Däremot blev de fyra informerade muntligt om samma information.  

Intervjuerna transkriberades inte, eftersom det bedömdes vara för tidskrävande. Varje intervju 
sammanfattades oftast direkt efter och i annat fall innan nästa intervju ägde rum. Personerna 
intervjuades i den ordning som de först nämndes, delvis beroende på rekommendationer från 
kontaktpersoner på Sollentuna kommun och delvis för att några personer hittades senare i 
processen. Samtliga fick relevanta delar av texten skickad till sig ett antal veckor innan 
uppsatsinlämning för att godkänna formuleringar och fakta. Alla fick samma text, men 
överstrykningarna i grönt varierade för att de enklare skulle hitta sina delar. Tre återkom med 
synpunkter och två svarade inte på en vecka. De två som inte svarade fick en påminnelse lite 
drygt en vecka efter att det första mejlet skickats. Därefter mottogs synpunkter även från dem.  

Utifrån plandokument och artiklar gjordes tolkningen att det kunde finnas motsättningar 
mellan vissa intervjuade, vilket ledde till en strävan att inte berätta för personerna om vilka 
som hade valts ut för intervju. Det fanns en upplevd risk att det hade kunnat påverka 
personernas inställning till intervjun och därmed resultatet. När texterna skickades ut för 
godkännande fick alla samma dokument, vilket innebar att alla fick reda på vilka som hade 
intervjuats.   

3.2 Dokument från Sollentuna kommuns arkiv 
Eftersom det ena projektet startade för över 15 år sedan fanns inte plandokument och andra 
relevanta dokument på kommunens hemsida. Efter mejlkontakt med en kontaktperson på 
Sollentuna kommun hittades korrekta diarienummer och utifrån det kontaktades Sollentunas 
arkiv som var villiga att skicka filerna via mejl. Kontaktpersonen hade bifogat en 
innehållsförteckning med namn på filerna. Alla filer som kunde kopplas till 
medborgardeltagande på något sätt, exempelvis skrivelser från boende samt politiska beslut 
från barn- och ungdomsnämnden, samt plandokument begärdes ut. Att få se boendes 
yttranden i sin ursprungliga form istället för sammanfattad i samrådsredogörelser bedömdes 
vara mycket viktigt. Diarienummer som användes var främst 2004/333.KS.203 och till viss 
del 2001.401.KS.023.  

Först gjordes en översiktlig läsning av alla dokument och därefter kunde vissa sorteras bort, 
exempelvis där en nämnd inte hade några synpunkter på planförslaget. Skrivelser från boende 
hamnade i en speciell mapp, för att senare kunna jämföras med det som stod i 
samrådsredogörelserna. Interna mejl och mejl mellan boende och kommunen hamnade också i 
en egen mapp för att kunna jämföra datumen med händelser i den formella planprocessen. 
Utifrån relevanta dokument kunde en tidslinje skapas. Merparten av dokumenten lästes 
igenom innan intervjuerna ägde rum, vilket potentiellt innebar att såväl frågorna som 
intervjusammanfattningarna tolkades på ett visst sätt.  
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3.3 Tidningsartiklar och andra källor 
För att ta reda på mer information om Häktet användes tidningsartiklar som fanns på internet. 
Lokaltidningen ”Mitt i Sollentuna” hade sannolikt en roll i medierapporteringen, men det 
finns inga elektroniska artiklar som sträcker sig tillbaka till början av 2000-talet. Med tanke 
på omfattningen av redan funna dokument och övriga artiklar gjordes valet att inte söka efter 
dessa. Hur nuläget såg ut undersöktes dessutom genom att göra en analys av Sollentuna 
kommuns sociala mediekanaler och deras hemsida.  

3.4 Malmparkens roll  
Dokument rörande Malmparken fanns publicerade på Sollentuna kommuns hemsida. I början 
av processen var tanken att få tag på fler dokument än vad som fanns där. Det visade sig vara 
svårt att få reda på vem som var ansvarig för projektet och vilket diarienummer som gällde. 
Därför togs beslutet att minska Malmparkens utrymme i uppsatsen och enbart illustrera hur 
kommunen gått vidare med sitt arbete med medborgardeltagande, istället för att göra en 
jämförelse.  

3.5 Besök i området 
I mitten av april och i slutet av maj besöktes platsen och relevanta områden fotades. 
Anledningen till att fotandet skedde vid två tillfällen var att husen syntes bättre i april innan 
trädens löv kom fram, samtidigt som alléerna inte gjorde sig bra på bild vid den tidpunkten.  

3.6 Uppdelning i teman 
Valet gjordes att kategorisera informationen i olika teman, eftersom det kändes tydligare att 
exempelvis samla alla synpunkter rörande informationsspridningen på ett och samma ställe. 
Temana valdes utifrån vad som uppfattades som problemområden i planprocesserna.  

4. Teori  

4.1 Medborgardeltagande  
 
4.1.1 Medborgardeltagande som manipulation eller inflytande 
Det finns en stor skillnad mellan att gå igenom de tomma ritualerna för deltagande och att 
faktiskt besitta den makt som krävs för att förändra utkomsten av en process (Arnstein, 1969). 
Omfördelning av makt krävs för att grupper som inte vanligtvis representeras ska få ett reellt 
inflytande. En stege som representerar olika grader av medborgardeltagande togs fram av 
Sherry R. Arnstein, se figur 12. Den understa delen (manipulation och terapi) innebär ett icke-
deltagande. Arnstein skriver att det exempelvis kan innebära att några boende engageras i ett 
tidigt stadie i en process, men myndigheterna berättar inte om den verkliga utkomsten av 
projektet. Ett annat sätt är att få boende att engagera sig i aktiviteter som drar bort 
uppmärksamheten från de verkliga problemen. Den mittersta delen (information, konsultation 
och blidkande) är symboliska handlingar. Det kan innebära att boende bjuds in för att delta, 
men att det inte existerar några krav på att deras synpunkter ska tas i beaktande. Enbart den 
översta delen (partnerskap, delegerad makt och medborgarkontroll) innebär ett verkligt 
inflytande.  
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FIGUR 12. ARNSTEINS STEGE ÖVER MEDBORGARDELTAGANDE (ARNSTEIN, 1969). 

4.1.2 Medborgardeltagandets former 
Det finns både enkelriktad och dubbelriktad information (Henecke & Khan, 2002). 
Enkelriktad information om planförslag innefattar annonser, utställningar, broschyrer och 
nyhetsbrev. Den är en förutsättning för att dubbelriktad information ska kunna ske, eftersom 
invånarna först av allt måste informeras om eventuella planer. Den dubbelriktade 
informationen kan vara exempelvis enkätundersökningar och intervjuer, vars syfte är att ge 
politiker och tjänstemän ett bättre beslutsunderlag. I sådana fall är det alltid myndigheterna 
som formulerar frågorna och tolkar svaren, alltså ges inte medborgarna något utrymme för att 
komma med egna initiativ. Olika typer av samråd, muntliga eller skriftliga, ger utrymme för 
medborgarna själva att formulera frågor och ge kritik. Av de olika formerna av 
medborgardeltagande är de varianter som motsvarar minimikraven i lagstiftningen de 
vanligaste. Satsningar på ett ökat inflytande har ofta varit tillfälliga, trots att merparten av 
Sveriges kommuner är positiva till det. Till stor del sitter kommunerna fast i de gamla vanliga 
rutinerna och planeringsformerna och vet inte hur de ska ta sig vidare. Dessutom har 
forskning enligt Khakee (1999) visat att planerare och politiker upplever svårigheter med att 
öka allmänhetens medverkan samtidigt som kraven på effektivitet och en helhetssyn ska 
tillgodoses.  

4.1.3 Samråd 
Ordet samråd betyder att överlägga och diskutera, vilket i dagligt tal kan översättas till att ”slå 
sina kloka huvuden ihop” (Länsstyrelsen, 2011). Det finns formella krav gällande samråd när 
en detaljplan tas fram (Boverket, 2017d). Kravet innebär att kommunen ska samråda med 
medborgarna och att underlaget i detta skede ska vara relativt stort. Innan samrådet är många 
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beslut redan tagna, vilket innebär att vissa aspekter av planen inte är möjliga att ha synpunkter 
på. Även om kommunen tar initiativ till medborgardialog innan den formella 
detaljplaneprocessen har nått tidpunkten för samråd kommer vissa beslut redan att vara tagna. 
Ett samråd som genomförts på ett bra sätt sägs minska risken för både tidskrävande 
överklaganden och kompletteringar (Länsstyrelsen, 2011). För att åstadkomma ett bra samråd 
har undersökningar gjorts med berörda angående vad som kännetecknar ett sådant. Det 
innefattar exempelvis att tidigt i projektet ta kontakt med berörda för att ge tid för 
förberedelse, fundera noga över mötets tidpunkt och om det bör genomföras vid flera 
tillfällen, ha skaffat sig lokalkännedom och en idé om hur projektet kan påverka området och 
boende samt att klargöra hur skriftliga synpunkter ska lämnas in.  

4.1.4 Innan och under samrådet  
Vilka som räknas som medborgare regleras i PBL, där man istället pratar om kommunens 
medlemmar (Boverket, 2017c). Kommunens medlemmar innefattar fastighetsägare, 
folkbokförda eller skattebetalare. Även andra som kan ha ett stort intresse i planen är 
välkomna att delta i samrådet.  

Tidigare erfarenheter tyder på att förtroendevalda ofta hamnar i en försvarsställning under 
möten med boende, förmodligen för att de äger rum alltför sent i processen eller för att mötets 
avgränsning inte varit tydlig (SKL, 2009). Ett annat vanligt misstag är att medborgarna får 
uppfattningen att det som beslutats på mötet är det faktiska beslutet, vilket inte behöver 
stämma. Detta kan bero på att syftet med mötet samt mötets roll i beslutsprocessen varit 
otydlig.  

Vissa studier gällande medborgardeltagande i planeringsprocessen har visat att diskussionerna 
under samrådsmöten till stor del utgår ifrån tjänstemännens perspektiv och språk, vilket för 
många invånare kan uppfattas som främmande (Hanecke & Khan, 2012). En planerares språk 
kan enkelt bli för fackligt och avvika från det vardagliga språket. Det har visat sig stämma 
även för utställningar och plantexter, som då i princip blir obegripliga för boende utan 
professionell förkunskap. Erfarenheter har pekat på det stora avståndet mellan hur planerare 
och boende uppfattar den fysiska miljön samt vad problemen och lösningarna består av. Med 
tanke på att tjänstemännen tar initiativ till samråd har de en större kontroll över vilka frågor 
som ska tas upp, vilka problemen är och vilket beslutsunderlag som ska finnas tillhands. Det 
uppstår en asymmetri som ytterligare förstärks av att planeringen genomförs som ett projekt 
med bestämda tidsramar.  

4.1.5 Samrådsredogörelsen  
Samrådsredogörelsen ska innehålla synpunkter som inkommit under exempelvis möten, 
telefonsamtal, e-post eller brev (Boverket, 2018). Det bör framgå tydligt vilka synpunkter som 
inte beaktats och anledningarna till det. Motstånd och kritik bör tolkas positivt, eftersom det 
är ett tecken på de berördas engagemang (SKL, 2009). En del kan framföra sina åsikter på ett 
aggressivt sätt, därför är det viktigt att se förbi hur en åsikt framförs och fokusera på 
budskapet. Samrådsredogörelsen upprättas av kommunen (Boverket, 2018). Det kan vara 
olämpligt att låta konsulter hålla i samrådet och skriva redogörelsen, eftersom jäv eller 
eventuella problem med offentlighetsprincipen kan uppstå.  
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Myndigheterna bestämmer hur spelreglerna ska se ut för planprocessen och därmed även hur 
medborgarnas synpunkter ska presenteras (Miller, 1979). Sammanställningen görs av 
tjänstemän och vissa synpunkter sorteras bort. De kvarstående synpunkterna ska sedan på ett 
sakligt och neutralt sätt presenteras för beslutande politiker som beslutsunderlag. Det hör till 
vanligheterna att sammanställningen blir svår att överblicka och att deltagarnas synpunkter 
förlorar sin tyngd efter att ha blivit sammanfattade. Den här kommunikationsformen innebär 
att saklighet och rationella argument värderas mycket högt (Henecke & Khan, 2012).  

4.1.6 Samrådets konsekvenser 
Tom Miller skrev (1979) om tillvägagångssättet för medborgardeltagande, vilket kan 
appliceras på dagens olika samråd. Det går ut på att medborgarnas synpunkter samlas in och 
kommunen ämnar återkomma med svar. När medborgarna väntar på svar från kommunen är 
de i stort sett förhindrade att agera vidare, eftersom de åtagit sig att följa spelreglerna för 
medborgardeltagande och därmed vänta på svar. I många fall dröjer svaret länge och i andra 
fall offentliggörs aldrig tagna beslut. Fördröjningen och oklarheten i processen tar udden av 
medborgarnas intresse och kan leda till passivisering.  

Samrådet fungerar ofta som en av många kanaler som invånarna använder för inflytande, 
eftersom utrymmet för vissa argument annars är litet (Henecke & Khan, 2012). Protestmöten, 
namninsamlingar, utskick till hushåll, debattartiklar och individuell kontakt med politiker och 
tjänstemän tillåter den form av kommunikation som medborgarna ofta saknar i den formella 
planprocessen.  

4.2 Medborgardialog 
Definitionen av medborgardialog varierar beroende på vem som tillfrågas. Boverket definierar 
det som en dialog som går utöver samråd enligt PBL (Boverket, 2017d). Kommunen tar då 
initiativ till dialog långt innan avgörande beslut är tagna. Medborgarnas erfarenheter och 
behov har möjlighet att förbättra beslutsunderlaget. Möjligheterna är större när dialogen rör 
översiktsplanen, eftersom i fallet med detaljplan är vissa avgöranden redan gjorda.    

4.2.1 Systematiska medborgardialoger 
Alla kommuner i Sverige har haft medborgardialoger under 2000-talet, det som i många fall 
har saknats är en återkommande dialog med tydlig koppling till besluten som fattas av 
förtroendevalda politiker, vilket även kallas systematiska medborgardialoger (SKL, 2009). 
Syftet är inte att införa direktdemokrati, men att utveckla förutsättningarna för den 
representativa demokratin. Detta för att skapa transparens, öka kunskapen om hur systemet 
fungerar och skapa ett samspel mellan styrande och styrda. Systematiska medborgardialoger 
definieras som att se medborgarnas kunskaper som ett verktyg för att kunna utveckla 
framtidens kommuner. Genom att använda ett flertal olika metoder stärks demokratin och 
effektiviteten. Om det saknas metoder för att ta reda på hur olika medborgargrupper ser på en 
fråga finns risken att den som hörs mest får störst inflytande. Dialogen ska vara meningsfull 
och härstamma från ett äkta intresse att veta vad medborgarna tycker i en viss fråga. 

4.2.2 När och var dialoger bör genomföras  
En god idé är att i ett tidigt skede ställa öppna frågor angående hur medborgarna själva tycker 
att ett område bör utvecklas, istället för att komma med ett konkret förslag (Boverket, 2017d). 
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Gällande lokalisering av medborgardialog är det bra att söka upp medborgarna i deras vardag, 
exempelvis genom att bjuda in till dialog på torget, skolor, i bostadsområdet eller på 
äldreboenden. Stora evenemang i området är ett bra tillfälle för att nå ut till många olika 
grupper. Dialogerna har ofta skett på platser som känns trygga för politiker och tjänstemän, 
vilket har lett till att medborgarnas intresse varit svagt och därmed har värdet av dialogerna 
ifrågasatts (SKL, 2009). Mestadels insatta dyker upp på den typen av möten och det har stärkt 
kritiken som handlar om att medborgardialoger bara är ännu en arena som resursstarka kan 
använda för att påverka beslut. 

Att gå via skolor kan ge mycket, eftersom barn har en annan syn på sin närmiljö och den 
behöver få ta plats i planeringen (Boverket, 2017e). Barn och unga som involveras i 
samhällsutvecklingen på ett bra sätt har potential att ta med sig ett samhällsengagemang 
genom hela livet.   

4.2.3 Hur dialoger kan genomföras  
Det är numera populärt att gå ifrån de traditionella mötesformerna (SKL, 2009). Exempel på 
detta kan vara genom ny teknik, uppsökande verksamhet och att samarbeta med såväl civila 
organisationer som enskilda personer som är betydelsefulla för specifika grupper. I andra 
europeiska länder har man infört e-paneler, e-petitioner och spel i syftet att nå ut till fler. 

4.2.4 Olika roller i dialoger  
När en medborgardialog ska genomföras är det av stor vikt att tydliggöra rollerna mellan 
politiker och tjänstemän. I vissa fall har politikerna helt lämnat ansvaret till tjänstemännen, 
vilket kan leda till att tjänstemännen har bäst uppfattning om medborgarnas åsikter i en fråga. 
I själva verket är det politikerna som behöver sätta sig in i det. Därför kan det vara en bra 
lösning att genomföra medborgardialogerna tillsammans, där politikernas uppgift är att lyssna 
och ta till sig värdefull information från medborgarna. Tjänstemännen sköter allt det praktiska 
runtomkring så som att ta fram faktaunderlag, leda dialogen utifrån den metod som valts samt 
dokumentera resultatet (SKL, 2009).  

Internt arbete om medborgardialoger krävs innan man går ut till medborgarna. Sedan 
tillkommer arbete inför, under och efter varje genomförande (SKL, 2009). Kommunen 
behöver tänka igenom vad en medborgardialog kan få för konsekvenser för organisationen.  

Tjänstemännens roll i dialogen är att förklara på vilket sätt planeneringen går att påverka, 
varför kommunen vill genomföra en förändring samt förutsättningarna för mötet (Boverket, 
2017b). Tjänstemännen ska tydliggöra spelreglerna och förmedla att dialogen är av 
rådgivande karaktär (SKL, 2009). Det är viktigt att poängtera att dialogen är ett underlag av 
flera som leder till ett slutgiltigt beslut.  

Politikerna har en roll som går ut på att ge tjänstemännen ett tydligt uppdrag, bestämma när i 
processen det är lämpligt att ha en medborgardialog samt att stötta tjänstemännen i sitt arbete 
att nå fram till en meningsfull dialog. Det är upp till politikerna att bestämma vilka 
samhällsgrupper som man siktar på att nå, samtidigt som detta klart ska förmedlas till 
tjänstemännen. Att politikerna själva deltar i dialogen är viktigt för att uppfylla syftet med 
den. Tillsammans med tjänstemännen ska politikerna återkoppla till medborgarna (Boverket, 
2017a). 
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Invånare som deltagit i dialoger ställer sig ofta tveksamma efteråt till om någon kommer att ta 
deras åsikter i beaktande eller om det till och med fanns ett dolt motiv med dialogen (SKL, 
2009).  

4.2.5 Varför ha dialoger? 
Ur ett demokratiperspektiv är vinsterna många med dialoger (SKL, 2009). Det kan innefatta 
att medborgarnas kunskaper om demokratiska processer ökar och att det sociala kapitalet 
stärks hos såväl individen som samhället. Ett tidigt deltagande i beslutsprocesser leder till 
ökat engagemang och intresse, vilket i sin tur kan höja kunskapsnivån och förståelsen för 
beslut. Människors naturliga behov av att bli lyssnade på och respekterade kan tack vare 
dialoger odla nyfikenhet och intresse som så småningom kan växa till ett engagemang i ett 
politiskt parti. Dessutom får olika intressegrupper en chans att mötas och få höra varandras 
åsikter, vilket innebär en ökad insikt om politikernas komplexa uppgift att väga samman dessa 
intressen.  

Ett annat perspektiv som inte betonas lika ofta är effektivitetsperspektivet (SKL, 2009). 
Dialoger kan innebära en bättre överensstämmelse mellan utbud och efterfrågan, eftersom 
beslutsfattare tidigt får ta del av förändrade behov. Invånarna får också större kunskap om 
kommunens verksamhet och en bättre förståelse för de förtroendevaldas fördelning av de 
gemensamma resurserna. I takt med att transparensen ökar blir också kvalitén på kommunens 
tjänster bättre. Ett större deltagande leder dessutom till att legitimiteten för politikernas beslut 
ökar markant.  

4.2.6 När är dialog olämpligt? 
En bra dialog kräver att det finns möjlighet att påverka beslut (SKL, 2009). Om ett beslut 
redan är taget är det olämpligt att ha en medborgardialog, eftersom invånarnas misstro mot 
organisationen ökar när de märker att beslutet inte går att påverka. Istället kan det vara en god 
idé att genomföra ett informationsmöte som går ut på att informera om beslutet, bakgrunden 
till det samt vilka konsekvenser det kan få. Tydlig information och transparens ökar känslan 
av delaktighet. I och med att besluten i en kommun är många är det i praktiken omöjligt att 
genomföra dialoger inför varje beslut, men innan beslutet angående medborgardialog tas kan 
det vara bra att ställa sig två frågor. Den första är huruvida de förtroendevalda behöver mer 
kunskap om boendes värderingar, prioriteringar och åsikter i frågan. Den andra är om en 
medborgardialog kan öka invånarnas kunskaper gällande kommunens prioriteringar och 
ansvar. Att en medborgardialog inte genomförs betyder inte att medborgarnas åsikter inte haft 
en påverkan på tagna beslut. Politiker träffar kommunens invånsare i sin vardag och samtalar 
med partimedlemmar ofta. Frågan är huruvida dessa dialoger är tillräckliga för att ta ett bra 
beslut. 

4.2.7 Risker med dialoger 
År 1979 skrev Tom Miller om ”medborgardeltagandeförsök” och vad som visat sig vara 
problematiskt med dessa försök. Deltagarna i försöken visade sig vara rekryterade ur 
befolkningsgrupper som redan hade stora politiska resurser. I stort sett alla i grupperna hade 
varit aktiva i föreningar, medelålders, medelklass och män. En anledning till detta är att 
platserna som väljs, exempelvis fullmäktigesalen, ofta känns trygga för politiker och 
tjänstemän (SKL, 2009). Genom att välja den sortens platser känner sig vissa invånare inte 



23 
 

välkomna eller villiga att delta. Det kommer aldrig att finnas en enda metod som gör att man 
lyckas nå alla. Att ingen dyker upp på mötet innebär inte per automatik att ingen var 
intresserad, sannolikheten är större att fel metod valdes. Ett potentiellt problem med dialoger 
är att kommunen blir en konkurrent till de politiska partierna. Många ställer sig frågan varför 
man ska välja att gå vägen genom partierna när det är möjligt att påverka kommunen direkt. 
Sist men inte minst har invånarna generellt en bristande helhetssyn och engagerar sig främst i 
lokala sakfrågor. Intresset och insikten om behov av prioriteringar i ett helhetsperspektiv 
existerar i regel inte. Däremot bör man komma ihåg att det är viktigt att engagera sig i 
vardagsfrågor. Enligt SKL är det vanligt att politiker startade sin politiska bana utifrån en 
sakfråga, vilket innebär att man inte bör förminska värdet i att engagera sig i det lokala.  

4.3 Tillgänglighet   
I kommuner är det praxis att hantera frågor utifrån skrivna dokument, vilket felaktigt kan leda 
till tron att kommunens invånare fungerar på samma sätt (SKL, 2009). Människor tar till sig 
information på olika sätt, vilket är bra att ha i åtanke vid utformningen av dialoger och 
samråd. Vid utformningen av informationsmaterial ska kommunen sikta på att göra det 
lockande, lätt att förstå och tillgängligt (SKL, 2012).  

Myndigheten för delaktighet (2015) har tagit fram en checklista för hur information kan göras 
tillgänglig. Exempelvis bör språket i skriftlig information vara så enkelt som möjligt och vid 
användning av facktermer bör de förklaras. Rubrikerna ska vara informativa, men enkla. 
Materialet får gärna ges i alternativa format som t.ex. lättläst svenska och skribenten måste då 
komma ihåg att berätta om att möjligheten finns. I början av 2000-talet infördes krav på 
plantexters tillgänglighet, men det är oklart vilken effekt det har fått eftersom studier saknas 
(Henecke & Khan, 2002). Sedan år 2009 finns språklagen (2009:600) som innebär att språket 
i offentlig verksamhet ska vara enkelt, välvårdat och begripligt. Gällande webbplatser ska det 
vara enkelt att navigera och få en överblick (MFD, 2015).  

4.4 Politik utifrån medborgarnas perspektiv  
 
4.4.1 Politiskt intresse  
Enligt SKL (2009) är svensken generellt en protestmedborgare, vilket innebär att vi är nöjda 
med förtroendevaldas arbete tills ett beslut drabbar oss. Invånarna vill vara med och diskutera 
och delta i hur samhället utvecklas, men på sina villkor. Att ha ett starkt intresse för politik 
sammankopplas ofta med hög utbildningsnivå, stabil uppväxtmiljö samt en känsla av 
yrkestillhörighet (SKL, 2003). Däremot har vissa ett stort intresse för specifika frågor som 
exempelvis äldrevård eller trafiksituationen, vilket snarare tycks grundas i ett missnöje i 
vardagen. Ett missnöje kan vara en oerhörd drivkraft för att invånare ska få till förbättringar 
eller motverka försämringar, vilket kan tolkas som en möjlighet till ökat politiskt intresse och 
aktivitet. Det går att tolka passivitet som ett tecken på att den boende är nöjd. Däremot kan 
vissa missnöjda personer agera passivt eftersom de inte tror att det är möjligt att påverka, eller 
att politikerna inte vill lyssna.  

4.4.2 Politiskt kapital 
Det politiska kapitalet, eller det politiska självförtroendet, kan definieras som medborgerlig 
kompetens eller engagemang. Det är ett mått på en individs förmåga att påverka politiskt 
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(SKL, 2003). Detta kan innebära exempelvis att ha övat på att yttra sig under föreningsmöten, 
behärska mötesteknik eller ha en retorisk förmåga. Det innefattar också förmågan eller 
erfarenheten att överklaga, ha förtroende för politiker eller att ha reagerat på orättvis 
behandling.  

4.4.3 Politisk jämlikhet 
För att demokratin ska uppnå sitt syfte är det en förutsättning att samtliga grupper i samhället 
deltar i de demokratiska processerna (SKL, 2003). I nuläget är det känt att vissa grupper är 
underrepresenterade i de beslutande organen, vilket kan vara ett av de största problemen i 
Sveriges demokratiska system. Denna systematiska och permanenta underrepresentation 
minskar legitimiteten och trovärdigheten för den politiska processen. De grupper som allra 
mest skulle behöva mer information och ett ökat inflytande deltar minst (Miller, 1979). Det 
finns ett antal skäl till varför deltagande faller sig mer naturligt för människor i medel- och 
överklassen än i arbetarklassen. Medel- och överklassen är till större del vana vid att kunna 
påverka sin situation, samtidigt som deras bättre utbildning och klassamhörighet med 
myndighetspersonerna underlättar för att hitta kryphål i byråkratin samt att göra sina åsikter 
hörda.  

Kvinnor deltar inte i planarbetet i samma utsträckning som män och traditionella 
könsrollsmönster färgar arbetet (Henecke & Khan, 2012). Därav följer att män är 
överrepresenterade som utövare i fysisk planering, t.ex. på planeringskontor och i politiken. 
Intresseavvägningarna som görs blir därför mer inriktade på ekonomiska och tekniska frågor, 
samtidigt som boendes vardagliga erfarenheter får en mindre betydande roll i planarbetet.   

4.4.4 Demografiska aspekter 
Lokalpolitiskt engagemang kan delvis förklaras utifrån demografiska aspekter (SKL, 2003). 
Nuförtiden är befolkningen mer rörlig och byter hemmiljö oftare, vilket leder till att invånarna 
inte har samma förankring till sin närmiljö eller hemkommun. Därför blir intresset att 
engagera sig lägre i områden där omsättningen av invånare är hög.  

4.4.5 Systemtilltro 
Systemtilltron avgörs av invånarnas förtroende för politikernas förmåga att lyssna på deras 
önskemål och behov och senare kunna omvandla dessa till beslut och handlingar (SKL, 2003). 
När misstron är utbredd mot politiker och kommuner kan det leda till passiva och uppgivna 
medborgare. Om en enskild person upplever att kommunen har invånarnas bästa i åtanke och 
samtidigt behandlar dessa både opartiskt och rättvist, känner personen i sin tur att den är 
beredd att tro det bästa om kommunen, delta och bidra till utvecklingen, betala skatt och dra 
sitt strå till stacken.  

4.4.6 Medborgardeltagande i början av 2000-talet  
Offentliga möten anordnades av ungefär hälften av Sveriges kommuner år 2002 (SKL, 2003). 
Ofta arrangerades dessa som ting, debattkvällar och frågestunder. Vissa anordnade offentliga 
utfrågningar (se figur 14) eller medborgarpaneler för undersökningar och samråd. Råd eller 
fokusgrupper användes av flertalet av Sveriges kommuner under samma tidpunkt (se figur 
13). Figur 13 visar hur många kommuner som använde olika typer av råd och hur många som 
inte använde råd alls.  
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5. Resultat och analys  

Kapitlet delas in i två delar; Häktet och Malmparken, som exemplifierar hur Sollentuna 
kommun planerade för 15 år sedan och nu.  

Det första avsnittet börjar med en presentation av de intervjuades syn på hur Sollentuna 
kommun arbetade med medborgardeltagande i början av 2000-talet. Delen om Häktet börjar 
med ett antal tidslinjer för att illustrera olika skeden i planprocessen. Därefter presenteras 
resultatet tematiskt. Varje tema inleds med ytterligare detaljer om planprocessen funna i 
dokument och artiklar. Därefter redovisas de intervjuades syn på frågan. I slutet av varje tema 
kommer ett analysavsnitt.  

Den andra delen delas in tematiskt. Först redovisas hur Sollentuna kommun har gått vidare 
med sitt arbete kring medborgardeltagande, därefter presenteras en utvärdering av Sollentuna 
kommuns hemsida och Youtube-kanal. Sedan illustreras det nuvarande arbetssättet med hjälp 
av exemplet Malmparken. I slutet av varje tema presenteras en analys. 

5.1 Generellt arbetssätt i Sollentuna kommun i början av 2000-talet 
Projektchefen upplevde att för 15 år sedan använde sig kommunen av exempelvis 
ungdomsråd. Risken med att använda huvudsakligen sådana kanaler, enligt projektchefen, är 
att fokus hamnar på vissa grupper och att ”den stora massan” inte blir representerade. 
Problemet med all typ av medborgardialog kommunen hade då var att den sällan ledde till 
handlingar. Återkoppling existerade knappt. Kombinationen av detta gjorde att såväl boende 
som politiker och tjänstemän tappade intresset, eftersom deltagandet inte fick några följder. 

FIGUR 13 

FIGUR 14 
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Idén om en dialog kunde komma från både politiker och tjänstemän, men han understryker att 
politikerna såväl då som nu tar det slutliga beslutet huruvida en dialog ska genomföras. 

Stadsbyggnadschefen hävdade att tidiga dialoger inte var så omtalat runt år 2004 och att deras 
uppgift på planavdelning var att utföra det politikerna hade beslutat. För 15 år sedan var det 
mestadels kommunens egna anställda som utformade plantexter och övriga dokument. Det 
hände att konsulter anlitades för att hjälpa till att utforma samråd etc., vilket ledde till att den 
egna personalen inte behövde lägga så mycket tid på mötenas utformning. Metoder som 
användes för att nå alla grupper var exempelvis att dela ut informationsblad till en bred 
publik. Problemet som han upplevde då var att de mest talföra kunde göra sig hörda och att 
synpunkterna inte alltid var representativa för gruppen. När samrådsmöten och inbjudan till 
samråd utformades valde man att arbeta på liknande sätt varje gång, exempelvis med hjälp av 
mallar för utformning av samrådsinbjudan. Någon anpassning efter olika områdens 
socioekonomiska status eller liknande gjordes sällan. Gällande valet av lokaler och tidpunkt 
utgick personalen från hur många som väntades dyka upp. Om många förväntades delta 
valdes kommunhuset. Kommunikation med intresserade medborgare var en naturlig del i 
planarbetet. Invånarnas största möjlighet att påverka ansågs av honom vara att rösta fram rätt 
politiker.  

Politikerns uppfattning om boendes möjlighet att påverka i början av 2000-talet var att lagen 
föreslog hur kommunerna kunde agera, men att Sollentuna kommun enligt honom gick utöver 
det. Det fanns möjligheter att tycka till både före, under och efter ett projekt. En viktig arena 
var ”hearings”, dvs. en form av stormöten som kommunen bjöd in till ett flertal gånger varje 
år. Dit kunde vem som helst komma. Stormötena fungerade enligt honom som en del av den 
tidiga dialogen. Han anser att medborgarna hade full insyn, men inte för den sakens skull full 
påverkan.  

Politikern brukade ta spontana promenader i Sollentuna och fråga ungdomar om deras åsikter 
i olika frågor och projekt. Dessa promenader genomfördes eftersom han ville veta vad 
medborgarna tyckte på riktigt och för att möta dem på deras hemmaplan istället för enbart i 
kommunhuset. Dessutom fanns insändare och artiklar i lokaltidningen som ytterligare ett 
forum.  
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5.2 Häktet 

 

FIGUR 15. PLANPROCESSENS INLEDNING.  

Planprocessen började med ett programsamråd (se figur 15) för Tabellen 2 m.fl. fastigheter 
som kombinerades med ett plansamråd för västra Turebergs förnyelse, ca 20 personer deltog. 
Kommunen valde att hålla ett kompletterande programsamråd eftersom det uppstod problem 
med inbjudan till det första. På det kompletterande programsamrådet deltog ca 30 personer. 
Därefter bjöd kommunen in till ett informationsmöte, med motiveringen att en del frågor hade 
inkommit från boende. Informationsmötet hölls av Politikern samt representanter från 
Kriminalvårdsstyrelsen, Norrortspolisen samt Sollentuna tingsrätt.  

 

FIGUR 16. PLANSAMRÅDET OCH RIVNINGEN AV SKOLAN.  

I början av maj år 2005 bildade delar av Malmvägens boende ”Malmrådet”. Ungefär två 
veckor innan plansamrådet kom programsamrådsredogörelsen ut (se figur 16). Plansamrådet 
hölls i Turebergshuset och ungefär 65 personer deltog. Hur många av dessa som var boende 
går inte att avgöra, eftersom en närvarolista är försvunnen. Under sommaren påbörjades 
rivningen av Turebergsskolan. Plansamrådsredogörelsen färdigställdes i september, fem dagar 
innan granskningstiden började.  
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FIGUR 17. GRANSKNING, ANTAGANDE OCH ÖVERKLAGANDE.  

Mellan september och oktober är planen utställd för granskning och antas slutligen i 
december, se figur 17. Därefter överklagas antagandebeslutet av fyra boende och en av dessa 
ansöker dessutom om laglighetsprövning.  

 

FIGUR 18. ÖVERKLAGANDET FORTSATTE.  

Länsstyrelsen avvisade laglighetsprövningen och avslog överklagandet av planens antagande, 
se figur 18. Beslutet om avslag överklagades då till regeringen. 
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FIGUR 19. PLANEN VANN LAGA KRAFT OCH HÄKTET BÖRJAR BYGGAS.  

I juni avslog även regeringen överklagandet och planen vann sedan laga kraft, se figur 19. 
Under hösten överklagade en av dessa boende avtalet mellan byggherren Skanska och 
kommunen till Länsrätten. Slutligen stod Häktet klart och invigdes i mars 2011 (Lavett, 
2011).  

5.2.1 Informationsspridningen 
Kommunen, via Sollentunahem, delade ut inbjudan till programsamrådet en vecka innan det 
ägde rum (Eriksson, 2004a). Ett flertal boende vittnade om att de aldrig fick inbjudan eller att 
den kom samma dag som mötet ägde rum (Kommunstyrelsen, 2004). Det dröjde två dagar 
innan den boende som hört av sig om problemet får svar från kommunen och där stod det att 
ett nytt programsamråd skulle hållas eftersom informationen inte hade nått ut till alla i tid 
(Eriksson, 2004b). I en DN-artikel framgår det att boende senare under hösten hade ett möte 
med hyresgästföreningen och där diskuterades problemen med att informationen inte hade 
nått alla (Alexandersson & Nilsson, 2004). Politikern menade att kommunen misstänkte att 
något hade gått fel när enbart 20 personer dök upp på det första programsamrådet. I 
programsamrådsredogörelsen står det att inbjudan sattes upp i entréerna i Servicehuset, i 
Hyresgästföreningens utställningslokal samt på entrédörrarna närmast väster om Malmvägen. 
Det hänvisar kommunen inte till när boende säger sig ha fått bristfällig information.  

Boende uttryckte att informationsmötet i december var bra (Nilsson, 2005). Däremot 
önskades att informationen från kommunen skulle ha varit mer omfattande för att minska 
oron. 

Innan plansamrådet ägde rum skrev Sollentunajournalen2 att ett informationsmöte om 
Turebergs framtid skulle hållas i kommunhuset. Att det skulle kombineras med plansamrådet 
samt vilken tidpunkt informationsmötet skulle hållas framgick inte i artikeln 
(Sollentunajournalen, 2005). 

En boende fick efter begäran samrådshandlingarna via mejl sex dagar innan plansamrådet 
ägde rum (Eriksson, 2005). Hon undrade hur övriga boende skulle bli informerade eftersom 

                                                 
2 Sollentunajournalen gavs ut av Sollentunas kommunstyrelse och innehöll exempelvis information om möten 
och politiska nyheter (Sollentuna kommun, u.å.). 
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hon inte ännu hade sett några inbjudningar uppsatta i området. Kommunen svarade då att 
inbjudan hade delats ut till samtliga boende i servicehuset samma dag och att man avsåg sätta 
upp inbjudan i Sollentunahems informationslokal under eftermiddagen.  

Fyra dagar innan plansamrådet fick kommunen ett till mejl om att inbjudan till samråd inte 
hade nått vissa boende än (Widerström, 2005). De svarade att inbjudan åtminstone fanns 
uppsatt på alla portar samt att det annonserats i den utdelade lokaltidningen. Boende hade inte 
heller fått numret av Sollentunajournalen där det skulle finnas en annons om mötet. Utifrån 
mejlkontakt med utdelningsföretaget framgick det att Sollentuna kommun hade betalat för att 
göra en undersökning varannan vecka huruvida Sollentunajournalen delades ut. Den veckan 
skulle inte någon undersökning göras.  

Olika perspektiv  
Sollentunahem ägdes av kommunen och var hyresvärd för boende på Malmvägen. De 
ansvarade för informationsspridningen inför programsamråden. Medborgaren hävdade att 
boende upplevde det som problematiskt att man inte anlitat en utomstående aktör istället.  

Analys 
Ett lyckat samråd kännetecknas av att kommunen tidigt tar kontakt med boende för att ge tid 
för förberedelse (Länsstyrelsen, 2011). En tolkning i det här fallet är att de berörda visserligen 
kontaktats inom den tidsram som lagen kräver, men att de hade behövt information i ett 
tidigare skede för att känna sig delaktiga.  

5.2.2 Den skriftliga informationen 

 
FIGUR 20. DELAR AV INBJUDAN TILL PROGRAMSAMRÅD (EKMAN KATER, 2004) 
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Gruppen ”Norra gården” som sade sig representera delar av boende på Malmvägen skickade 
sina reaktioner delvis skrivna på den utskickade inbjudan till samråd, se figur 20 (Ekman 
Kater, 2004). Det fanns även ett tillhörande dokument där det står att Häktet planeras byggas.  
Samrådsinbjudan och samrådshandlingarna beskrevs som svåra att förstå (Alexandersson & 
Nilsson, 2004).   
 
I detaljplaneprogrammet står det inte uttryckligen att Turebergsskolan ska ersättas med ett 
häkte, enbart att en sådan verksamhet planeras inom programområdet (Sollentuna kommun, 
2004). I detta skede var placeringen inte fastställd.  
 
I ett brev från tre boende till kriminalvårdsstyrelsen framgår det att inbjudan till 
programsamråd tolkades som en inbjudan till att diskutera Turebergs förnyelse i stort (Sibose, 
Ahmed & Mohamud, 2005). Boende förstod inte att ämnet skulle vara planeringen av ett 
häkte.  

 FIGUR 21. INBJUDAN TILL INFORMATIONSMÖTE (SOLLENTUNA 
KOMMUN, 2004B). 
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I samma brev tar man upp informationsmötet (se figur 21) som hölls i december, vilket enligt 
vissa boende annonserades på ett godtagbart sätt och informationen gick att förstå (Sibose, 
Ahmed & Mohamud, 2005). De påpekade att informationen enbart fanns på svenska. 20 
personer från Malmvägen medverkade, eftersom en del boende uppfattade det som att beslutet 
redan var taget och att det därför inte fanns någon poäng med att gå dit. Andra kunde inte 
delta just den dagen. Tillvägagångssättet beskrevs av brevförfattarna som skendemokratiskt.  

Efter plansamrådet gavs en artikel ut, skriven av kommunstyrelsens ordförande, i 
Sollentunajournalen som tog upp vad ett rättscentrum kan innebära för Sollentuna (Rosdahl, 
2005).  

Olika perspektiv  
Medborgaren minns vad hon tyckte när hon såg inbjudan till samråd för första gången samt 
vad hennes grannar uttryckte. Rubriken ”Förslag till detaljplan för Tabellen 2, m.fl. 
fastigheter, Bagarby, Tureberg, D-074-20” säger absolut ingenting eftersom många varken vet 
vad en detaljplan är eller vad Tabellen 2 betyder. Språket är formellt och byråkratiskt, vilket 
hon själv hade svårt att tyda och hon diskuterade med flera boende som kände samma sak. 

Utformningen av en generell samrådsinbjudan har en del förbättringspotential anser 
Politikern, trots att de säkerligen följer den byråkratiska ordningen. Hans uppfattning 
överensstämmer med Medborgarens, dvs. att boende generellt sett inte förstår vad som menas 
när exempelvis ”Katten 3” eller ”detaljplan” nämns. Politikern tycker att det alltid bör finnas 
en tydlig karta eller likande för att hjälpa mottagaren att visualisera förslaget. Han minns att 
kommunen diskuterade att skicka ut inbjudan på ett antal olika språk, eftersom uppslutningen 
var dålig på det första programsamrådet. Projektchefen intygade att man diskuterade frågan 
men aldrig tog ett beslut om det. Politikerns uppfattning var att projektets kontroversiella 
karaktär borde ha lockat många att delta, vilket ledde till att kommunen förstod att det var 
något som inte stämde. Projektchefen upplevde svårigheter med att bedöma när det kan vara 
lämpligt att skicka ut inbjudan på flera språk eller göra en lättläst variant.   

När inbjudan till samråd utformades hade Stadsbyggnadschefen det övergripande ansvaret, 
som föredrog att följa praxis och göra så som kommunen alltid gjort. Generellt sett var det 
kommunens anställda som författade plantexter och liknande dokument, men ibland anlitades 
konsulter som gjorde olika stora insatser i planuppdragen. Mallar användes ibland för 
utformning av samrådsinbjudan, eftersom effektivitet uppskattades. Att anpassa den skriftliga 
informationen efter olika områdens socioekonomiska status eller liknande faktorer gjordes 
inte. Syftet med möten angavs i inbjudan till olika möten och berörda tjänstemän eller 
konsulter redovisade för boende hur planprocessen fungerar. Stadsbyggnadschefen anser att 
det är synd att förhållandevis få dök upp på mötena, men tolkar det som att den som tiger 
samtycker.  

Analys 
Det är tydligt att enbart dokumentet som syns i figur 20 nådde gruppen, eftersom de inte 
kommenterade vad kommunen faktiskt planerade att bygga utan istället gav sina egna förslag 
(Ekman Kater, 2004). Rubrikerna är enkla och tydliga, men frågan ”Vad ska ersätta 
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Turebergsskolan?” kan tolkas som att kommunen faktiskt undrar vad boende tycker skulle 
passa (MFD, 2015). Det bekräftas i brevet från boende till kriminalvårdsstyrelsen där de säger 
sig ha upplevt processen som skendemokratisk. För den som inte vet vad ett samråd är ger en 
kontroll av ordet i en ordbok förmodligen en bild av att boende har stora möjligheter att 
påverka. I det läget var Häktets placering i programområdet inte fastställd, men det framgår 
inte i figur 20 vad förslaget innebar. Eftersom området vid tidpunkten planerades genomgå en 
del fysiska förändringar hade det kunnat göras tydligare vad mötet skulle handla om.  

När boende nåddes av inbjudan till samrådsmöte upplevdes informationen svårtolkad, vilket 
stämmer överens med vad Hanecke & Khan (2012) hävdar angående att planerares språk kan 
upplevas fackligt och avvika för mycket från det vardagliga språket. Dessutom hade 
kommunen kontroll över vilket beslutsunderlag som fanns att tillgå, vilket innebär en 
asymmetrisk maktfördelning. Inbjudan bestod enbart av text, inga kartor eller visionsbilder 
följde med. Visserligen gick det att få tag på andra plandokument för den intresserade, men 
förmodligen hjälpte inte inbjudan till att väcka intresse hos boende utan förkunskaper. Det 
stämmer överens med det SKL (2012) hävdar angående att kommunerna bör sikta på att göra 
information lockande.  

Informationen gavs enbart i ett format på svenska, vilket överensstämmer med lagkraven men 
MFD (2015) rekommenderar att lättläst svenska också finns som alternativ. 
Stadsbyggnadschefens prioritering av effektivitet kan bekräftas med hjälp av svårigheterna 
som många planerare upplever gällande att kombinera deltagande och effektivitet (Khakee, 
1999).  

5.2.3 Utformningen av möten  
Programsamrådet för Tabellen 2 hölls samtidigt som plansamrådet för en annan plan i 
området (Ekman Kater, 2004). Det första programsamrådet hölls en måndag kl. 19.00 i 
hotellet Scandic star på andra sidan järnvägen. Det andra hölls en måndag två veckor senare i 
Hyresgästföreningens utställningslokal på Malmvägen 12.  

Informationsmötet hölls en tisdag kl. 18.30 i kommunhuset, vilket även gällde för 
plansamrådet. Samtidigt som plansamrådet hölls också ett informationsmöte om 
konsekvenserna av planen. Med konsekvenser menades exempelvis att ersätta den befintliga 
idrottshallen, bygga ett ungdomens hus, vad som skulle hända med Malmparken samt 
huruvida Malmvägens hyresrätter skulle ombildas till bostadsrätter (Sollentuna kommun, 
2005b). 

Olika perspektiv 
Att samråden kombinerades tror Medborgaren bidrog till en stor förvirring angående vad 
mötena skulle handla om. Hon tror att det är en bidragande orsak till att enbart 20 respektive 
30 personer deltog på dessa möten, med tanke på att representationen borde ha varit större i 
ett område med över 3000 boende. En bit in i processen uppfattade hon det som ett 
genomtänkt sätt att ”smyga in” bygget av häktet. När två projekt ska diskuteras samtidigt 
räcker inte tiden till, speciellt eftersom medborgarna hade en hel del åsikter om den andra 
planen också. Hon är negativ till att kommunen inte valde att ha alla möten i en befintlig, 
passande lokal på Malmvägen. Hennes tolkning är att politikerna och tjänstemännen hellre 
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vill att invånarna kommer till deras arena, vilket hon ser som problematiskt av demokratiska 
skäl.  

Stadsbyggnadschefens uppfattning är att det var ett givet beslut att ha samråden samtidigt, 
eftersom effektiviteten ökar. Det är trots allt samma berörda och det kan locka fler boende att 
delta om flera frågor diskuteras. Gällande valet av lokaler och tidpunkt brukade man utgå från 
hur många som förväntades delta. Om deltagarantalet förväntades bli stort valde man 
kommunhuset. Stadsbyggnadschefen påpekade att vad man än väljer och hur man än utformar 
mötet är det alltid någon som inte är nöjd. Politikern tänker att det gemensamma samrådet 
utformades så för de boendes egen skull, för att de lättare skulle få en helhetsbild om de båda 
projekten diskuterades samtidigt. Han hörde redan då att vissa tolkade det som att kommunen 
försökte smyga in planeringen av Häktet, vilket han uppfattar beror på att vissa människor 
själva väljer att se konspiration bakom allt möjligt.  

Politikern deltog på eget initiativ på varje samrådsmöte eftersom han själv tyckte att det var 
viktigt i och med att planen kunde uppfattas som kontroversiell. Tjänstemännen uppskattade 
verkligen hans närvaro och han tror att det var viktigt för boende också. Politikern har varit 
med på åtminstone ett hundratal samrådsmöten och anser att utformningen av samrådsmötena 
har lite att önska, eftersom deltagarna inte ens bjuds på vatten. Det är som att bädda för dålig 
stämning när man bjuder in till samtal och inte gör någon ansträngning för att få deltagarna att 
känna sig välkomna. Hans bild är att det alltid är någon individ som sätter stämningen på 
mötet redan från start och ofta blir stämningen aggressiv. När en deltagare sedan vill uttrycka 
en åsikt som inte stämmer överens med den känslan kan det bli obekvämt och då är den hellre 
tyst. På vissa möten har boende väntat tills mötet är slut och därefter vågat komma fram till 
honom för att uttrycka positiva aspekter med planen.  

Projektchefen upplevde att resurserna var mindre för medborgardeltagande under tiden då 
Häktet planerades, vilket ledde till att ansvaret till stor del låg hos tjänstemännen. Det fanns 
inget specifikt ramverk att följa gällande val av plats. Att samråden hölls samtidigt kan därför 
mycket väl ha varit en resursfråga enligt honom.  

Analys 
Dialoger, eller i det här fallet samråd, som sker på politiker och tjänstemäns arena kan leda till 
att medborgarnas intresse blir svagt (SKL, 2009). Att plansamrådet och informationsmötet 
hölls i kommunhuset kan därför ha påverkat boendes känsla av delaktighet. Ur den synvinkeln 
är det positivt att programsamråden hölls i andra lokaler.  

Att programsamrådet hölls samtidigt som plansamrådet för en annan plan motiveras på olika 
sätt. Medborgarens tolkning överensstämmer med de två första stegen i Arnsteins (1969) 
stege. Exempelvis engageras boende i aktiviteter som flyttar uppmärksamheten från de riktiga 
problemen. Tolkningen är att idén att mötena ska hållas samtidigt leder till att boende blir 
förvirrade, trots att det inte var kommunens syfte. Politikern strävade efter att skapa en 
helhetsbild, eftersom merparten av boende enligt SKL (2009) har en bristande helhetssyn och 
främst engagerar sig i lokala sakfrågor. Samtidigt är det tjänstemännen som tar initiativ till 
samråd och har kontrollen över vilka frågor som ska tas upp (Hanecke & Khan, 2012), vilket 
kan leda till en frustration hos de boende.  
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Politikerns deltagande i de olika samråds- och informationsmötena är positivt, eftersom SKL 
(2009) rekommenderar att politikerna deltar i dialoger, här samråd, för att lyssna och kunna 
sätta sig in i de boendes åsikter.  

5.2.4 Tidig dialog 
Olika perspektiv  
Medborgaren tyckte att det egentliga problemet grundades i att boende aldrig fick en chans att 
påverka tidigt i processen. Hon ifrågasatte vilka signaler som sänds ut till Malmvägens 
boende när deras grundskola ersätts med ett häkte, speciellt när medborgarna själva hade 
önskat en annan markanvändning. Flertalet uttryckte en önskan om en verksamhet som var 
levande dygnet runt, antingen specifikt för ungdomar eller för alla grupper. Att få reda på 
kommunens prioriteringar i förväg, dvs. innan de viktiga besluten redan var tagna tror 
Medborgaren hade bidragit till en känsla av att kunna påverka. Enligt Medborgaren hade ett 
sätt att göra det varit tidig dialog.  

Stadsbyggnadschefens uppfattning är att kommunikation med intresserade medborgare var ett 
naturligt inslag i det dagliga arbetet på planavdelningen, men att deras främsta uppgift var att 
verkställa politiska beslut. Man resonerade som så att medborgarnas största möjlighet att 
påverka är genom att rösta fram politiker de litar på. Han ifrågasatte hur många dialoger som 
faktiskt har lett till att man handlat annorlunda. Hans uppfattning är att det går trender 
gällande användandet av vissa ord och att ordet dialog är just ett trendord som har fått olika 
betydelser genom åren. Man har alltid kommunicerat med medborgarna, men inte kallat det 
just dialog. Insändare, att gå ut och prata med folk och liknande är också en typ av tidig dialog 
enligt honom. Det är först nu det finns nedskrivet hur man systematiskt går tillväga.  

Varför ingen tidig dialog genomfördes tycker Politikern är en definitionsfråga. Trots att man 
inte gick till väga på det systematiska vis som beskrivs i ”Regler för medborgardialog” 
upplevde han att dialog fanns. Han brukade, som tidigare nämnts, ta spontana promenader i 
området kring Malmvägen och fråga ungdomar vad de tyckte om olika frågor och projekt. 
Ibland uppskattades hans besök och ibland bad de honom dra åt skogen. Vissa ifrågasatte 
varför en person som inte bor i området ska besluta om dess framtid. Dessa promenader 
genomfördes eftersom han ville veta vad medborgarna tyckte på riktigt och för att möta dem 
på deras hemmaplan istället för enbart i kommunhuset. Stormöten, eller ”hearings”, fungerade 
också som en del av den tidiga dialogen. Många dök upp och vid något av tillfällena 
diskuterades alternativa platser och lösningar gällande Häktet. Dessutom fanns insändare och 
artiklar i lokaltidningen som ytterligare ett forum. 

Projektchefen berättade att kommunen försökte använda sig av Malmvägens egenbildade 
”Malmråd” för att ta reda på vad boende ville ha. Problemet då, som enligt honom även 
Malmrådet själva uttryckte, var att man trots detta inte kunde veta vad majoriteten på 
Malmvägen faktiskt ville ha. Det enda Malmrådet kunde säga var vad dess egna medlemmar 
och dess umgängeskrets eftersträvade. Frågan var hur man skulle veta vad passiva invånare 
tyckte. Det fanns en risk att lyssna på de som hördes mest snarare än vad majoriteten ville. Att 
ingen tidig dialog genomfördes uppfattar han beror mer på tiden än projektet i sig. Idén om en 
dialog kunde komma från både politiker och tjänstemän, även om Projektchefen understryker 
att politikerna tar det slutgiltiga beslutet huruvida en dialog ska genomföras. 
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Analys  
Ett tidigt deltagande kan leda till ökat engagemang och intresse och dessutom öka 
kunskapsnivån och förståelsen för beslut (SKL, 2009). Olika intressegrupper får tillfälle att 
mötas och höra varandras åsikter, vilket kan medföra större insikt om politikernas komplexa 
uppgift att väga samman invånarnas intressen. 

Motstånd och kritik bör tolkas positivt, eftersom det är ett tecken på invånarnas engagemang 
(Boverket, 2017f). En del kan framföra sina åsikter på ett aggressivt sätt, därför är det viktigt 
att se förbi hur en åsikt framförs och fokusera på budskapet. När ungdomarna reagerade 
negativt på Politikerns närvaro och ifrågasatte varför personer som inte bor i området ska 
bestämma om dess framtid, kan det tolkas som att de inte kände sig inkluderade i områdets 
utveckling och hade en önskan om att få delta  

Att en medborgardialog inte genomförs betyder inte att medborgarnas åsikter inte haft en 
påverkan på tagna beslut (SKL, 2009). Politiker träffar kommunens invånare i sin vardag och 
samtalar med partimedlemmar ofta. Frågan är om dessa samtal är tillräckliga för att ta ett bra 
beslut. Hearings var en del av Sollentuna kommuns arbete med medborgardeltagande, vilket 
enbart användes av 94 kommuner i Sverige på den tiden (SKL, 2003). 
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5.2.5 Bemötandet av skriftliga yttranden från boende under samrådstiden  

TABELL 2. SAMMANSTÄLLNING AV PLANSAMRÅDSREDOGÖRELSEN.  

Synpunkt Bemöts Inställning 

Häktet bör placeras på annan plats, 
förslag ges 

Nej Negativ 

Fysisk mur befäster segregationen Nej, bemöts delvis i 
granskningsutlåtandet. 

Negativ  

Malmparken skuggas och får en 
instängd känsla 

Förslaget medger hög bebyggelse 
och rumskänsla eftersträvas. 

Negativ  

Felaktig markanvändning Rättscentrum bör placeras i 
centrala lägen. 

Negativ 

Häktet blir för högt Bullernivåer reduceras och 
förslaget medger hög bebyggelse. 

Negativ 

Områdets rykte försämras 
ytterligare 

Nej Negativ 

Malmvägen avskiljs ytterligare 
från resten av Sollentuna och 
ungdomarna får svårare att stå 
emot en kriminell framtid 

Nej Negativ 

Många av Malmvägens invånare 
har flytt från hot och tortyr. Att 
behöva se Häktet (som motsvarar 
ett fängelse i deras ögon) varje dag 
gör att boende påminns om rädslan 

Nej Negativ 

Nya arbetstillfällen och ökad 
säkerhet 

Nej Positiv 

Ökad biltrafik i området Bullerökningen knappt märkbar. 
Tittat på möjligheten för ny tillfart. 

Negativ 

Förslaget främjar inte Sollentuna i 
sin helhet 

Nej Negativ 

Otydlig gestaltning och svårt att få 
en uppfattning om hur området ska 
se ut 

Delvis. Den framtagna modellen 
bedöms vara tillräcklig.  

Negativ 

Fasaden mot Malmparken ett lyft 
för miljön 

Nej Positiv  

Ingen konsekvensanalys för barn 
och ungdomar 

Nej Negativ 

Barns sovrum vetter mot Häktet Nej Negativ 
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I plansamrådsredogörelsen framgår det att 13 boende inklusive Malmrådet har lämnat in 
skriftliga yttranden (Sollentuna kommun, 2005d). Boende får till stor del samma svar och 
känsloargument som exempelvis hur smärtsamt det kan vara för människor som flytt från 
tortyr i fängelser etc. att varje dag behöva se ett häkte besvaras inte, se tabell 2. Förslag på 
andra placeringar bemöts inte. Frågor gällande vilken effekt det kan ha på områdets sociala 
status eller segregation besvaras inte. Redogörelsen skrevs av Sundell arkitekter med hjälp av 
kommunens representant, som i det här fallet var den exploateringsingenjör som varit 
involverad i projektet. I dokumentets början står det att synpunkter som inte kan hanteras i 
detaljplanen inte tas med. Programsamrådsredogörelsen färdigställdes ca sju månader efter det 
första programsamrådet. Plansamrådsredogörelsen blev färdig ungefär fyra månader efter 
plansamrådet.   

Språket är förhållandevis lätt att förstå, åtminstone gäller det för svaren till medborgarna. Ett 
undantag är den frekventa användningen av orden impediment och beakta, som kan tolkas 
som komplicerade och byråkratiska.  

”En av principerna är att bebyggelsen i kvarteret ska ges en genomarbetad 
gestaltning så att den bidrar till en starkare rumskänsla i Malmparken.” 
(Sollentuna kommun 2005b, 11) 

I en mejlkonversation framgår det att vissa boende inte förstod att svar på skriftliga yttranden 
enbart publiceras i exempelvis samrådsredogörelsen (Eriksson, 2006).  

Olika perspektiv  
Medborgarens uppfattning av samrådsredogörelsen var att hennes synpunkter inte fick något 
gehör och att kommunen gav icke-svar. 

Det kom förslag från boende att Häktet borde ha placerats i ett kontorsområde i Häggvik 
istället, vilket Projektchefen under intervjun påpekade hade blivit svårt med tanke på att 
marken inte var kommunägd. Den informationen kom aldrig fram i de olika 
samrådsredogörelserna eller andra dokument och exempelvis Medborgaren upplevde därför 
att förslaget aldrig ens blev bemött.  

Analys 
I kommuner är det praxis att hantera frågor utifrån skrivna dokument, vilket felaktigt kan leda 
till tron att medborgarna fungerar på samma sätt (SKL, 2009). Människor tar till sig 
information på olika sätt, vilket är bra att ha i åtanke vid utformningen av dialoger och 
samråd. Även om samrådsredogörelsen ska vara skriftlig enligt PBL finns möjligheten att om 
kommunen använt sig av fler kanaler för att besvara boendes synpunkter hade merparten känt 
sig hörda och viktiga.    

Enligt Miller (1979) kan tjänstemännens sammanställning av synpunkter bli svår att 
överblicka och synpunkterna förlorar i slutändan sin tyngd. En tolkning kan då vara att 
boendes långa, känslofyllda brev sammanfattades till mer lättlästa och objektiva varianter som 
de boende själva inte upplevde som rättvisa. Saklighet och rationella argument har en tendens 
att värderas högt i den här typen av kommunikation (Hanecke & Khan, 2012), vilket stämmer 
väl överens med resultatet från tabell 2. Intresseavvägningar som görs inriktas mer på 
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tekniska och ekonomiska frågor, samtidigt som boendes vardagliga erfarenheter får en mindre 
viktig roll i planarbetet. Sakliga argument om exempelvis ökning av buller bemöts. 
Synpunkter om ökad segregation och konsekvenser för barn bemöts inte. Samtidigt skriver 
kommunen i början av dokumentet att synpunkter som inte kan regleras i planen inte bemöts. 
Eftersom ett flertal boende tycker just att dessa argument är det viktiga, anordnas istället 
protestmöten, namninsamlingar, utskick till hushåll, debattartiklar i tidningar och individuell 
kontakt med politiker och tjänstemän. Det överensstämmer med att boende förmodligen 
känner att utrymmet för vissa argument är för litet och därför vill använda fler kanaler 
(Hanecke & Khan, 2012).  

Miller (1979) hävdade att fördröjningen i framställandet av samrådsredogörelser kan leda till 
att processen tar udden av boendes intresse, vilket kan innebära en passivisering. Kommunen 
följde bestämmelserna i PBL, men förmodligen är merparten överens om att sju respektive 
fyra månader är en lång tid att vänta på svar. Varje redogörelse har sammanställts ungefär en 
vecka innan nästa steg i planprocessen äger rum, antagligen hade boende uppskattat att få 
informationen tidigare för att kunna förbereda sig ordentligt (Länsstyrelsen, 2011).  

 

5.2.6 Förutsättningar för boende på Malmvägen   
Olika perspektiv  
Medborgarens upplevelse var att Malmvägens invånare bemöttes annorlunda än exempelvis 
Edsvikens3 invånare. Hon förstår skillnaden mellan att bygga ett femvåningshus i ett 
villaområde och att bygga ett häkte i ett flerbostadsområde i centrum, men kände trots detta 
att hennes åsikter automatiskt inte var lika mycket värda pga. hennes adress. Hon upplevde att 
bemötandet var olika.  

Hyresgästföreningen anordnade ett möte för invånarna på Malmvägen efter det första 
programsamrådet och ett antal personer skrev då på en protestlista mot bygget av häktet. 
Medborgaren berättade att protestlistan senare delades ut till butiker i området med 
information om vad det var och uppmaningen att de kunder och besökare som ville kunde 
skriva på. Listan med 200 underskrifter lämnades sedan till kommunfullmäktigeordförande i 
handen, men de fick ingen reaktion alls varken då eller senare. Medborgarens upplevelse var 
att den gick upp i rök. Innan listan lämnades kom en moderatpolitiker som bor på Malmvägen 
fram och anklagade henne för att ha fuskat med protestlistan och att det inte gått rätt till.  

Politikern påpekade att det viktigaste trots allt är vad merparten av boende i kommunen 
tycker, det hade inte gjort någon skillnad om antalet underskrifter varit 300. Dessutom 
ifrågasätter han värdet med protestlistor och påpekade att om ens granne knackar på med en 
lista i högsta hugg och säger ”det ska byggas ett häkte i vårt område, tycker du att det är bra?” 
är det svårt att värja sig. Förmodligen är ett häkte i trädgården ingenting som någon skulle 
vara exalterad över, samtidigt som de flesta eftersträvar en bra grannsämja och skriver därför 
under av den anledningen. Han ansåg att kommunen redan hade förklarat varför beslutet inte 

                                                 
3 Edsviken kallas villaområdet i Sollentunas centrala delar som har utsikt över havsviken Edsviken. Området 
klassades år 2016 som det sjunde dyraste villaområdet i Sverige (Sundsvalls tidning, 2016). 
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skulle ändras i en rad andra forum och att det enda sättet för vissa boende att känna sig sedda 
är att få sin vilja igenom.  

Angående en del boendes upplevelse att exempelvis Edsvikens invånare har ett större 
inflytande medger Politikern att det säkert delvis kan stämma, men att det inte ligger någon 
baktanke i det. Politikerna är angelägna om att lyssna på vad alla har att säga. Ett exempel är 
fallet med femvåningshuset i Edsviken som enligt Politikern ledde till ett helt osannolikt 
engagemang från boende. Ett företag hade köpt marken som tidigare använts för en sliten 
ICA-butik. Företaget skickade därefter ett förslag till kommunen om att få bygga ett 
flervåningshus. Innan politikerna och tjänstemännen ens hade hunnit överväga frågan damp 
det ner brev från boende och hemsidan StoppaBygget.se startades. Man hade bifogat en bild 
på ett befintligt flerbostadshus och sagt till grannarna att ”det här förskräckliga huset vill 
kommunen bygga i vårt fina område”.  Politikerns poäng med exemplet är att i vissa områden 
kan man knappt lyfta ett finger utan att opinion bildas, vilket säkert kan leda till att deras 
åsikter ser ut att vara viktigare i och med att kommunen tvingas hantera de i ett tidigare skede. 
Projektchefen beskrev också att viljan att engagera sig var enorm och att varenda boende 
tycktes vara emot bygget. Ansträngningarna var på en helt annan nivå och det märktes att man 
hade såväl resurser som viljan att säga ifrån. På Malmvägen är det svårare av många olika 
skäl. Han tror att många bryr sig mindre i hyresrättsområden, eftersom boende inte drabbas 
ekonomiskt. Viljan att ta tillvara på sin makt är därför mindre.  

Projektchefen berättade att han varit engagerad i att ta fram något de kallat ”sociala 
indikatorer” för västra Tureberg. Att de tog fram indikatorerna hängde i hög grad ihop med 
Politikerns önskan att veta om de fysiska förändringarna som gjordes i västra Tureberg var de 
relevanta åtgärderna för att hantera sociala brister. Dessa sociala indikatorer belyste 
problemen på Malmvägen för hela Sollentuna kommun och påverkade uppfattningen om 
området. Enligt Projektchefen är det viktigt att komma ihåg att även medierapporteringen 
påverkar bilden av området. En insikt han fick av planeringen av Häktet är hur oerhört svårt 
det är att agera neutralt och fördomsfritt, det enda man kan göra är att försöka vara medveten 
om det för att nå bästa resultat. 

Stadsbyggnadschefen förstår att boende på Malmvägen upplevde sig ha mindre makt. I och 
med att Sollentuna kommun har haft ett borgerligt styre under lång tid och att väljarna i 
exempelvis Edsviken till stor del röstar blått, är de styrande politikerna i Sollentuna måna om 
att hålla sin egen väljarkrets nöjd. På Malmvägen röstar majoriteten rött eller grönt. Han tog 
upp ett exempel rörande sin hemkommun Lidingö, där Centerpartiet fick betydligt fler mandat 
än väntat, förmodligen för att de var emot att bygga en viss tunnel. Lärdomen är att en enda 
fråga kan avgöra ett helt partis framtid, vilket politikerna är väl medvetna om.     

Medborgarens uppfattning är att politikerna inte är intresserade av att utveckla Sollentuna 
med medborgarnas bästa i åtanke, de är rädda för eventuella reaktioner från sina väljare och 
andra politiker. Hennes uppfattning är att de strävar efter att kunna visa upp tjusiga parker etc. 
för andra insatta och hellre bygga estetiskt tilltalande än funktionellt för boende. Den enda 
gången hon upplevt att hon fått gehör för sina åsikter var gällande Tunnelparken i området. 
Hon uppmärksammade politikerna på att den nedslitna parken var viktig för boende och att 
den åtminstone borde underhållas istället för att trasiga saker skulle plockas bort. Politikerna 
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beslutade då att helt renovera och bygga om parken. Hon tror att orsaken var att ansvarig 
politiker skulle gå i pension två månader senare. 

När detaljplanen för Häktet hade vunnit laga kraft skulle det ske en upprustning av lekplatsen 
i Malmparken. Projektchefen berättade att kommunen satte upp stora skyltar i området där 
man frågade vad folk önskade sig, men det kom ändå bara ett fåtal synpunkter. När den väl 
var färdigställd vandaliserades en specifik del upprepade gånger och till slut tröttnade både 
kommunen och boende på att återställa den.  

Medborgaren förklarade att Malmrådets mål var att bygga upp gemenskapen igen och få 
boende att förstå hur och att man kan påverka sin boendemiljö. Hon hävdar att skälen till att 
boende inte ville engagera sig var svåra att förändra. En moderatpolitiker som bodde på 
Malmvägen försökte motverka Medborgaren genom att övertyga sina bekanta om att Häktet 
skulle göra området tryggare tack vare ökad polisnärvaro. Men polisstationen som hade legat i 
området länge hade inte haft den effekten enligt Medborgaren, varför skulle Häktet göra 
skillnad? 

Att en del ägnade sig åt kriminell verksamhet och därför ville undvika uppmärksamhet tror 
Medborgaren är en viktig orsak. Andra kom från kulturer där det var livshotande att säga ifrån 
till myndigheterna och därför vågade de inte heller göra det i Sverige. Ytterligare en del 
tänkte att det var meningslöst att säga ifrån eftersom det ändå inte skulle få någon effekt på ett 
redan taget beslut. Sist men inte minst tror hon att den stora omsättningen av människor ledde 
till att man inte orkade engagera sig. Hennes erfarenhet var att de flesta lämnade Malmvägen 
så fort de fick bättre, mer välbetalda jobb. Hon hävdar att merparten av boende inte ens vid 
tiden för plansamråd förstod att Häktet skulle byggas. Malmrådet upplöstes så småningom när 
de insåg att integrationsrådet i Hyresgästföreningen hade bättre resurser för att driva de frågor 
som Malmrådet ansåg viktiga.  

Analys  
Ett starkt politiskt intresse sammankopplas ofta med hög utbildningsnivå, en stabil uppväxt 
och en känsla av yrkestillhörighet (SKL, 2003). Boende i Malmvägenområdet engagerade sig 
inte i samma utsträckning som boende i övriga Sollentuna, enligt de sociala indikatorerna som 
visades i figur 4. Under 60 % röstade i kommunalvalet, i jämförelse med över 80 % i 
Sollentuna som helhet. Det tyder på att Malmvägens boende är underrepresenterade i 
kommunens beslutande organ vilket är ett stort problem för de politiska beslutens legitimitet 
(SKL, 2003). Med tanke på vad Medborgaren hävdade om varför hennes grannar inte deltog 
kan det tolkas som att boende på Malmvägen har ett lågt politiskt kapital. Det försökte 
Medborgaren och hennes grannar åtgärda genom att bygga kapacitet i form av Malmrådet.  

Miller (1979) påstod att deltagande faller sig mer naturligt för människor i övre- och 
medelklassen, eftersom de är vana vid att kunna påverka sin situation, samtidigt som de 
lättare känner samhörighet med myndighetspersonerna och enklare hittar kryphål i byråkratin. 
Siffrorna från figur 4 pekar på att antalet boende på Malmvägen som var arbetslösa samt hur 
många som hade försörjningsstöd år 2004 är betydligt högre än för Sollentuna i stort. De 
sociala indikatorerna (figur 4) visade att avflyttningsgraden på Malmvägen faktiskt är lägre än 
medelvärdet i Sollentunahem, dock finns det ingen jämförelse med kommunen i sin helhet.  
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5.2.8 Andra händelser som kan ha påverkat synen på kommunen 
Sollentunahem avbröt i början av 2015 sina planer på att renovera servicehuset på 
Malmvägen, eftersom ekonomin inte räckte till pga. omfattande nybyggen i andra delar av 
Sollentuna (Luthander, 2005). En boende ifrågasatte varför kommunen anser sig ha råd att 
bygga Häktet, ett ungdomscentrum på andra sidan järnvägen och ett flertal hus med 
bostadsrätter men samtidigt låter Malmvägenområdet förslummas och förvandlas till ett 
ghetto (Malmrådet, 2005).  

Hösten 2001 kantades vardagen på Turebergsskolan av misshandel, falska brandlarm och 
olaga hot (Bodström, 2002). Efter att en rad åtgärder drogs igång av rektorn som exempelvis 
hem- eller specialundervisning för fyra elever, kompetensutveckling för högstadielärare, 
kamratstödjare och kulturprojekt upplevdes stämningen ha förbättrats enormt ett halvår 
senare. I mars 2002 tog Sollentuna kommun ett beslut att renovera skolan (Sollentuna 
kommun kommunstyrelsens arbetsutskott, 2002), vilket i mars 2004 övergick i en 
nedläggning av verksamheten (Nilsson, 2004).  

Beslutet om nedläggningen gillades inte av alla och utmynnade i en av kommunens största 
manifestationer (Munck, 2004). I socialistiska Flamman står det:  

”Föräldrarna fick reda på nedläggningsplanerna genom en tidningsartikel.  

De började snabbt mobilisera till protester, som för ett ögonblick såg ut att kunna 
stoppa nedläggningen. I skolan sittstrejkade eleverna.  

Ingwar Åhman-Eklund från Sollentunapartiet är, liksom föräldrarna, kritisk till 
bristen på information. 

– Det är en lögn att alla partier skulle stå bakom förslaget, säger han till 
lokaltidningen Mitt i Sollentuna.  

– Vänsterpartiets ersättare visste inte om det här, miljöpartiet läste om det i 
tidningen. Vi i Sollentunapartiet står inte bakom förslaget. På debattfullmäktige 
sades inte ett ord om nedläggningsplanen. Dagen efter sades det till våra 
ledamöter att skolan skulle stängas av säkerhetsskäl och det sa vi ja till eftersom 
vi trodde att det var en akut grej.”  

En av flera boende som ifrågasatte att nedläggningen hände plötsligt påpekade att beslutet att 
ändra detaljplanen för Tabellen 2 kom före beslutet att lägga ned skolan, vilket hon tolkade 
som att Turebergsskolan lades ned för att kommunen ville komma åt marken (Malmrådet, 
2005). 

I ett flertal yttranden ifrågasätts Politikerns roll i planering av Häktet, eftersom han vid 
tillfället också satt i polisstyrelsen i Stockholms län (Malmrådet, 2005).  

Olika perspektiv  
Politikern själv förklarade sin roll i planeringen av Häktet med att han hade posten som 
kommunalråd för all infrastruktur, vilket innebar att Häktesprojektet var en naturlig del av 
hans ansvarsområde. Medborgaren uppfattade det som opassande att han var ansvarig 
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politiker, eftersom det enligt henne kunde leda till att han inte satte Sollentunas bästa i första 
hand.  

Politikern hävdade att okänt likställs med farligt och att fenomenet NIMBY går att applicera 
på bygget av Häktet. Boende klagade på den otydliga gestaltningen, men egentligen handlade 
det om att de inte ville ha Häktet alls. Nidbilder målades upp när tydliga gestaltningar 
saknades. Tanken med Häktet var att utformningen skulle vara så pass diskret att ingen skulle 
ana dess användningsområde. Hans uppfattning var att många såg på det här projektet som ett 
sätt för kommunen och politikerna att förstöra för Malmvägens invånare och ett försök att 
svärta ned dess rykte ytterligare.  

Analys 
Systemtilltron, dvs. tron på Sollentuna kommun i detta fall, kan ha minskat på grund av 
händelserna som skedde under samma tidsperiod (SKL, 2003). En trolig orsak är att boende 
på Malmvägen gång på gång upplevde att politikerna brast i sin förmåga att lyssna på 
önskemål och omvandla dessa till beslut. Det kan ha lett till passiva och uppgivna invånare.  

5.2.9 Överklagandet 
Under plansamrådsmötet sa en av de som senare överklagade antagandet att de kommer att 
överklaga så långt det går eftersom det är olämpligt med ett häkte i ett bostadsområde 
(Sollentuna kommun, 2005a).  

När kommunfullmäktige sammanträdde och diskuterade antagandet av planen var inte alla 
överens (Kommunfullmäktige, 2005). Däremot begärdes ingen votering, vilket betyder att 
merparten av de 61 ledamöterna var för antagandet. Två socialdemokrater deltog inte beslutet 
och valde istället att lämna en anteckning till protokollet enligt följande: 

”Vi har valt att avstå från att rösta i frågan ”Antagande av detaljplan för Tabellen 2 m.fl. 
fastigheter, Bagarby, Tureberg” samt i frågan om återremiss i nämnda ärende. Anledningen 
till att vi valt att avstå är att vi anser att människorna på Malmvägen borde ha fått vara med 
och fatta beslut om det ska byggas ett rättscentrum eller ej. Det har de inte fått. Det har inte 
heller utförts någon konsekvensanalys med avseende på demokrati och segregation, inte 
heller har man haft ett barn- och ungdomsperspektiv – som man borde ha haft enligt FN:s 
barnkonvention.”   

Olika perspektiv  
Antagandet av planen överklagades till länsstyrelsen av fyra personer och en av dessa ansökte 
dessutom om laglighetsprövning. En av motiveringarna var att Sollentunas medborgare inte 
behandlats lika (Adam, 2006). Medborgaren var en av de som överklagade planen och 
upplevde att främst politiker suckade högljutt och tyckte att det var besvärligt. Vissa politiker 
reagerade med ilska och irritation.  

Analys  
Att planen överklagades kan delvis ha berott på att boende kände sig orättvist behandlade och 
att deras systemtilltro var låg (SKL, 2003). Att politikerna i sin tur reagerade på 
överklagandet med ilska och irritation berodde förmodligen på pressen att leverera en effektiv 
planprocess (Khakee, 1999).   
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5.2.10 Följderna för en enskild invånare 
Medborgaren beskriver den här processen som ett uppvaknande för egen del. Hon insåg att 
det bästa sättet att påverka är att själv engagera sig i politiken. Hon har efter detta varit aktiv i 
Sollentunapartiet ett flertal år. Hon satt i kommunfullmäktige i åtta år, kommunstyrelsen i fyra 
år och blev tillfrågad att bli gruppledare, men avböjde på grund av sin förändrade 
arbetssituation. Numera är hon mycket insatt i hur planprocessen går till. Medborgaren 
lämnade Malmvägen 2008, dvs. innan Häktet faktiskt byggdes. Hon fortsatte dock att 
engagera sig i Malmvägenområdet och har än idag många kontakter där, även om flertalet i 
hennes umgängeskrets också valde att lämna området när Häktet skulle byggas.   

Analys 
Många politiker startar sin bana utifrån en sakfråga (SKL, 2009), vilket stämmer i det här 
fallet. Det är också konstaterat att svenskar generellt är protestmedborgare som är nöjda med 
de förtroendevaldas beslut tills ett beslut drabbar de själva negativt, som även det 
överensstämmer med uppkomsten av Medborgarens politiska intresse. Ett missnöje i vardagen 
kan vara en enorm drivkraft för ett ökat politiskt intresse och aktivitet (SKL, 2003). Att ha 
reagerat på upplevd orättvis behandling kan ha stärkt hennes politiska kapital.  

 
5.3 Förändringar i arbetet med medborgardeltagande fram tills idag 
Projektchefen berättade att ”Regler för medborgardialog” som kom år 2014 är den första i sitt 
slag och speglar en förändring främst i politiken. Han poängterade att oavsett vilka idéer 
tjänstemännen har bygger det på att det finns en förankring hos politikerna, utan ett beslut 
från dem kan inget göras. Projektchefens uppfattning är att år 2014 var då kommunen började 
prata betydligt mer frekvent om dialoger. Han lärde sig att uppsökande, spontana samtal är 
bra eftersom det ger utrymme även för positiva åsikter. Dessutom framkom det att djupare 
intervjuer med ett litet antal boende faktiskt ger en bra bild av vad majoriteten vill ha.  

Angående hur kommunen väljer plats, metod och tid för medborgardialog eller samråd 
upplever projektchefen att så länge han arbetat på kommunen har det inte funnits något 
ramverk för hur man som tjänsteman ska ta besluten. Däremot hävdar han att resurserna är 
större nu, speciellt eftersom det finns en kommunikationsavdelning som hjälper till med 
sådana frågor.  

Stadsbyggnadschefens uppfattning är att det var först ca 2010 som kommunen aktivt försökte 
öka tjänstemännens kunskap om medborgardeltagande. Han ifrågasätter hur många dialoger 
som faktiskt har lett till handling. Mellan 2010 och 2015 skedde stora förändringar enligt 
honom. Han upplevde att politikerna blev inspirerade av andra kommuner, främst Upplands 
Väsby, att fokusera på medborgardeltagande. Det första embryot till att börja arbeta med det 
på allvar var Helenelundsdialogen som genomfördes ca 2010. Tyvärr var återkopplingen 
långsam, vilket han anser att kommunen har blivit bättre på idag. En stor skillnad är att 
medborgarnas intresse har ökat enormt mycket, idag kräver boende insyn och det mesta 
ifrågasätts. När han var nyexaminerad på 1970-talet ifrågasatte boende oerhört sällan 
kommunens beslut och att rådfråga medborgarna gjordes mer sällan än numera. Metoder som 
används idag för att få medborgarna att delta inkluderar exempelvis en allmän förfrågan att 
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medverka eller fri inbjudan på torget eller i Sollentuna centrum. Han upplever att 
medborgarna absolut har ett större inflytande idag än i början av 2000-talet. Dels är PBL 
stärkt och dels är invånarna generellt sett mer insatta och intresserade. Dessutom har 
invånarna blivit bättre på att organisera sig.  

Kommunikationsstrategen upplever att skillnaden mellan hur man arbetade nu och innan 
”Regler för medborgardialog” skrevs är svår att sätta fingret på. Hans uppfattning är att det 
inte fanns någon ledstång att hålla sig i och att arbetet med medborgardialogerna genomfördes 
på känsla. När arbetssättet inte är systematiskt tappar det enligt honom trovärdighet. På 
avdelningarna som arbetar med stadsplaneringsfrågor upplever han att tjänstemännen i princip 
klarar sig mycket själva, de följer PBL. 

Upplevelsen för invånarna är att inflytandet har ökat, tror kommunikationsstrategen. Det beror 
på att det numera finns en stark ambition från kommunens sida att ta hjälp av medborgarna. 
Däremot tror han att kommunen kan bli bättre på att informera medborgarna om den högt 
satta ambitionsnivån som faktiskt innebär att det går att vara med och påverka. Han tror inte 
på att ha medborgardialoger i kommunhuset. Fysiska möten på neutrala platser är vad som 
leder till ökad förstålse. De systematiska dialogerna sköts av respektive förvaltning med hjälp 
av kommunikationsenheten, ibland tas även konsulter in. 

Samrådsmöten och utformning av inbjudan till samråd och liknande har 
kommunikationsstrategen sällan någon inblandning i. Det händer att han möter någon från 
planavdelningen i korridoren som ställer en snabb fråga om utformning av möten etc., men i 
stort sett sköter den avdelningen sig själva.  

När kommunikationsenheten utformar information strävar de alltid efter att skriva så enkelt 
som möjligt. Däremot anpassas informationen och informationsspridningen efter vilka 
målgrupper man siktar på att nå. Numera går det att översätta hemsidan, men man arbetar 
sällan med enkäter etc. på andra språk än svenska trots att idén har slagit dem. Att träffa 
invånarna på olika sätt och att åka till dem istället för att bjuda in tror 
kommunikationsstrategen är nyckeln till att nå ut.  

Han tycker det är praktiskt att vid ett fysiskt möte under marknadsföringen av en dialog 
hänvisa till hemsidan och berätta att personen kan anmäla sig där. Hemsidan kan antingen 
vara ett nonchalant eller smidigt sätt att hitta människor beroende på hur man använder det. 
För att nå en bredd tycker han att det ger mycket att ställa sig i exempelvis Sollentuna 
centrum en fredagseftermiddag, eftersom centrumet lockar alla typer av människor.  

Andra metoder för att nå ut innefattar enligt kommunikationsstrategen att åka ut till skolor, 
kontakta ungdomsrådet samt använda Facebook och Instagram. Uppsökande verksamhet är 
viktigt. Att sprida information via informella ledare funna via sportklubbar eller religiösa 
verksamheter är mycket effektivt. Däremot gäller det att testa sig fram, exempelvis försökte 
kommunikationsavdelningen marknadsföra ”Höga hus”-dialogen genom att prata med 
ungdomsrådet. Inledningsvis bad de om synpunkter på det digitala verktyget och 
informationen. Sedan bad de ungdomarna starta en hashtag, lägga upp bilder på höga hus på 
Instagram och därefter tagga vänner. Det föll helt platt och inte en enda bild lades upp, 
ungdomarna ville inte lägga upp bilder på grund av, för kommunikationsstrategen, okända 
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anledningar. Hans uppfattning är att de hela tiden måste utvärdera olika metoder och 
acceptera vad som funkar i vilken kommun och i vilket sammanhang.  

Analys 
Det är tydligt att Sollentuna kommun numera strävar efter att ha återkommande dialoger med 
tydlig koppling till politiska beslut, eftersom de valt att anamma arbetssättet med systematiska 
medborgardialoger (SKL, 2009). Exempelvis byggde dialogen ”Höga hus” på att i ett tidigt 
skede ställa öppna frågor om var höga hus kan passa i kommunen, istället för att själva 
kommunen själva kom med konkreta förslag på placeringar, vilket är klokt enligt Boverket 
(2017d).  

 
5.4 Nya former och riktlinjer för medborgardeltagande i Sollentuna kommun  
 

5.4.1 Regler för medborgardialog 
År 2014 antog Sollentunas kommunstyrelse dokumentet ”Regler för medborgardialog” som 
definierar medborgardialog och beskriver hur man systematiskt går till väga för att 
genomföra, eller inte genomföra, en dialog.  

Sollentuna kommuns (2014, 2) definition av medborgardialog:  

”Med medborgardialog menas systematisk dialog. Det vill säga att den är 
återkommande och kopplad till beslut som ska fattas av förtroendevalda […] 
Medborgardialog kan förstärka och vara ett stöd för den representativa demokratin 
när beslut fattas. Medborgardialog i Sollentuna kommun ska vara meningsfull och 
utgå från ett verkligt intresse av att vilja veta vad invånaren tycker i en viss fråga. 
Målsättningen är att medborgardialog ska ske med öppenhet och delaktighet.”   

Kommunikationsstrategen skrev ”Regler för medborgardialog” efter att ha fått det i uppdrag 
från politikerna. Tanken var att beskriva kulturen man strävade efter att uppnå. Både 
majoriteten och oppositionen fick tycka till om vad som var viktigt och SKL fungerade som 
stöd och rådgivare i processen. Han hävdade att SKL ansåg att de hade lätt att skapa regler för 
medborgardialog eftersom både majoriteten och oppositionen hade samma syn på behovet av 
medborgardialog och att det är en viktig fråga för kommunen ur ett demokratiskt perspektiv. 

5.4.2 Filmen om medborgardialog 
Sollentuna kommun publicerade klippet ”Medborgardialog – ett sätt för dig att påverka”, som 
är ca tre minuter långt, på sin Youtube-kanal i oktober 2015. Kanalen har (2018-05-05) 159 
prenumeranter. Sedan år 2015 har klippet visats 262 gånger, fått noll kommentarer och en 
person har tryckt gilla.   

Filmen verkar inte finnas på hemsidan och går inte att hitta via en sökning på deras hemsida. 
Med sökorden ”Medborgardialog Sollentuna kommun” dyker filmen upp som tionde träff på 
Google (2018-05-05).  
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Filmen finns inte heller publicerad på Sollentuna kommuns Facebooksida. Sommaren 2015 
började kommunen posta videoklipp på sidan, vilket är innan filmen om medborgardialog 
gjordes.  

Analys  
Att information om medborgardeltagande finns i ett alternativt format är positivt enligt MFD 
(2015), däremot kunde det förtydligas genom att informera på flera ställen att filmen existerar.  

5.4.3 Facebook  
I början av maj 2018 hade Sollentuna kommuns Facebooksida 4652 följare och 4522 som 
gillar. Det kan jämföras med kommunens 71 848 invånare vid årsskiftet 2017/2018 
(Sollentuna kommun, 2018b).  

5.4.4 Hemsidan  
Det naturliga steget för en Sollentunabo på 2010-talet som undrar över hur den kan påverka 
sin boendemiljö är att besöka Sollentuna kommuns hemsida. Nedan följer en utvärdering av 
relevanta delar av hemsidan.  

Fliken ”Trafik & stadsplanering” 

”Nyheter” dyker upp direkt och överst på sidan står det att alla nyheter som publicerats de 
senaste tre veckorna ska finnas på sidan, men i själva verket visas också ett antal nyheter från 
2016 (Sollentuna kommun, 2018d).  

Det finns ingen specifik rubrik för medborgardeltagande, medborgardialog eller annat som 
kan kopplas till hur man som boende skulle kunna medverka i stadsutvecklingen (Sollentuna 
kommun, 2018f). För att nå en sida som berättar om det måste man klicka rätt minst fyra 
gånger, förslagsvis genom ”Trafik & stadsplanering”, ”Stadsplanering”, ”Västra Tureberg 
utvecklas” och sedan allra längst ned under ”länkar” klicka på ”Turebergsdialogen”. Då 
omdirigeras besökaren till fliken ”Kommun & politik”, se figur 22.  
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FIGUR 22. SOLLENTUNA KOMMUNS HEMSIDA (SOLLENTUNA KOMMUN, 2018G). 

 

Fliken ”Kommun och politik” 

Under rubriken ”Plansamråd” står följande:  

”Samråd vid fysisk planering 

Planeringen av hur mark och vatten används handläggs och beslutas av kommunen. Som 
kommuninvånare har du möjlighet att påverka utvecklingen. 

Användningen av mark i kommunen planeras så att både allmänna och enskilda intressen 
beaktas. Konkurrerande intressen ska vägas mot varandra. Denna planering sköts av 
kommunen. Allmänheten har möjlighet till insyn och påverkan. Plan- och bygglagen (PBL) 
innehåller grundläggande regler om planläggning av mark och vatten och byggande.” 
(Sollentuna kommun, 2018e)  

Under rubriken ”Dialogmöte med invånare” presenteras en kort, lättläst text som 
sammanfattar det som står i ”Regler för medborgardialog”.  

Under rubriken ”Öppna möten” presenteras när allmänheten är välkomna att delta som 
åhörare under sammanträden för nämnder och kommunfullmäktige. Stadsbyggnadsnämnden 
träffas vardagar kl. 16.00, vilket är den tidigaste sammanträdestiden av alla.  

Analys 
Webbplatser ska gärna vara enkla att navigera och lättöverskådliga (MFD, 2015), vilket är en 
tolkningsfråga. Förmodligen håller merparten med om att möjligheterna för boende att delta 



49 
 

hade kunnat nämnas även under fliken ”Trafik & stadsplanering” för att göra det enklare att 
hitta.  

Att ”Regler för medborgardialog” har sammanfattats på ett sätt som gemene man kan begripa 
är enligt SKL (2012) något kommuner bör sträva mot. Behovet av lättläst svenska finns 
förmodligen inte på den delen av hemsidan, eftersom det redan är skrivet på enklast möjliga 
sätt.  

5.5 Malmparken 
 

 

FIGUR 23 

Webbenkäten ”Bästa platsen! Tyck till om Sollentunas grönområden”, se figur 23, lockade 
800 invånare att lämna synpunkter på vilka platser som är bäst i Sollentuna kommun 
(Sollentuna kommun, 2018a). Tillsammans med intervjuer från enskilda och grupper samt 
expertbedömningar skapades en sociotopkarta. Tanken var att kartlägga vilka sociala värden 
som finns i Sollentunas rekreationsytor, parker och grönområden. I den framgick det att 
området Tureberg var i behov av mer parkmiljö.  

Maj - augusti 2014  
"Bästa platsen! Tyck till 

om Sollentunas 
grönområden" 
Webbenkät 

Intervjuer med enskilda 
och grupper. 

Expertbedömningar. 

Oktober 2014 
Sollentuna sociotopkarta 
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FIGUR 24 

Efter resultatet som framkom i arbetet med sociotopkartan beslutade stadsbyggnadsnämnden 
ungefär ett år senare att Malmparken skulle utvecklas till Sollentunas nya stadspark 
(Sollentuna kommun, 2018c). För att kunna göra det ville kommunen ta hjälp av invånare 
som bor och verkar i området, genom att genomföra medborgardialogen Turebergsdialogen 
(figur 24). Tre månader senare kom en rapport med en sammanställning av resultatet från 
dialogen. Därefter publicerades en illustrationsplan över Malmparken. Planerad byggstart var 
våren 2018, men bygget har enligt uppsatsförfattaren i maj 2018 ännu inte startat.  

5.4 Turebergsdialogen 
5.4.1 Metoden 
Dialogen kunde besvaras på tre olika sätt; dialogkort på fysiska möten, webbenkät eller i 
kommunhusets reception (Sollentuna kommun, 2016). En av de tre frågorna gick dessutom att 
besvara via telefon under en viss tid. Alla frågor var frivilliga att besvara och dialogen 
beskrevs som kvalitativ med öppna svar. 571 svar kom in, varav det största deltagandet var 
bland åldersgruppen 31-40 år. Denna åldersgrupp brukar enligt rapporten inte ha lika högt 
deltagande. I webbenkäten ställdes dessutom tre bakgrundsfrågor för att kunna kartlägga 
demografin. Under de fysiska mötena delade kommunen ut sittunderlag med en länk till 
Malmparkens hemsida.  

Analys 
I den här dialogen har Sollentuna kommun gått ifrån de traditionella mötesformerna och 
istället siktat på att nå ut brett genom olika metoder (SKL, 2009). Förmodligen var det 
kombinationen av metoderna som ledde till att en åldersgrupp som ofta är underrepresenterad 
faktiskt deltog mest.  

5.4.2 Informationsspridningen  
Sollentunahem, som fortfarande är hyresvärd för boende på Malmvägen, lade ut information 

December 2015 
Stadsbyggnadsnämnd

en beslutar att 
Malmparken ska bli 

en stadspark 

September 2016 
Turebergsdialogen 

December 2016 
Rapporten 

"Medborgardialog 
om Malmparken" 

Våren 2018 
Byggstart  
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på sin hemsida om den kommande dialogen (Sollentuna kommun, 2016). Dessutom kom 
information ut i lokaltidningar och på kommunens Facebooksida någon vecka innan dialogen 
skulle börja och sedan då och då under tiden den pågick. Affischer sattes upp på portarna i det 
närliggande området och skyltar prydde bänkar samt pendeltågsstationerna. 
Kommunikationsstrategen berättade att kommunen fick tillgång till tvättstugorna på 
Malmvägen för att kunna sätta upp informationen även där.  

Analys 
Att informationen förmedlades på många olika sätt och genom flera kanaler är positivt ur en 
tillgänglighetssynvinkel (MFD, 2015). Däremot står det ingenting i rapporten som tyder på att 
information spritts på andra sätt, exempelvis i videoform eller genom samtal med informella 
ledare.  

5.4.3 Den skriftliga informationen 
De tre frågorna som ställdes var; 

1. Vad är en bra park för dig? 
2. Vad skulle få dig att besöka och använda parken? 
3. Vad i parken är viktigast för dig? 

I hörnet på dialogkortet stod det att medborgarna kan hjälpa kommunen att utveckla 
Malmparken genom att svara på frågorna samt att mer information om projektet fanns på en 
bifogad länk.  

Analys 
Frågorna är enkla att förstå och lockar till långa svar (SKL, 2012). Att ordet ”hjälpa” stod på 
dialogkorten tyder på att tjänstemännen försökte förmedla att dialogen hade en rådgivande 
karaktär (SKL, 2009).  

5.4.4 Utformningen av möten  
Fyra fysiska dialogmöten hölls under tiden dialogen pågick (Sollentuna kommun, 2016). 
Dessa ägde rum i Malmparken, på Sollentunas gymnasieskola Rudbecksskolan, i Sollentuna 
centrum samt vid Paddy’s pub vid Sollentuna station. När de fysiska mötena ägde rum sattes 
ett förstorat flygfoto upp som visade Malmparken. Både politiker och tjänstemän fanns på 
plats för att diskutera. Kommunen erbjöd fika och sköna platser att sitta på. De olika platserna 
upplevdes vara olika framgångsrika gällande hur många invånare som ville delta. 

Analys 
Enligt SKL (2009) är det en bra idé att politikerna deltog i varje fysiskt möte. Utifrån 
rapporten går det att avgöra att tjänstemännen tagit på sig det praktiska arbetet kring dialogen. 
Boverket (2017e) rekommenderar att dialoger genomförs på skolor, vilket Sollentuna 
kommun här har följt.  

5.4.5 Resultatet 
Det framkom att många inte vet vad Malmparken är eller var den ligger (Sollentuna kommun, 
2016). Parken är knappt sedd som en park ens av de som bor precis i anslutning till den, en 
del trodde att det var en överbliven gräsplätt mellan husen. Merparten av svaren mottogs 
under de fysiska dialogmötena via dialogkort, tätt följt av invånare som hittat webbenkäten 
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via Facebooksidan. En procent av svaren kom från kontaktcenters telefonfråga. Tre procent 
uppgav att de hört talas om dialogen via affischer på portar, bänkar och i tvättstugorna, vilket 
kommunen klassar som en ganska lyckad satsning. Skyltarna på pendeltågsstationerna hjälpte 
till att uppmärksamma en procent av deltagarna om dialogen.  

Fråga 2 fick flest svar, därefter fråga 1 och sist fråga 3. I alla tre frågor hamnar kategorierna 
”Möten & aktiviteter”, ”Barn” och ”Växtlighet” i topp.  

Frågorna om bakgrund var inte specificerade, vilket innebar att det inkom oerhört många 
olika svar som egentligen betydde samma sak.  

5.4.6 Reaktionerna under dialogen 
Rapporten publicerades på Sollentuna kommuns hemsida tillgänglig för alla att läsa. 
Reaktionerna på dialogen beskrivs mycket kort (Sollentuna kommun, 2016). Exempelvis 
noterade kommunens representanter att unga tonårstjejer i Sollentuna centrum tyckte det var 
roligt att få möjligheten att tycka till.  

Varje svar är publicerat i sin ursprungliga form i rapporten. Merparten av svaren är positiva 
och innebär konkreta förslag och vissa svar är neutrala. Ett fåtal är negativa och nedan 
redovisas några av dessa svar; 

”Ingenting. Kommunen säger alltid en sak och gör en annan.” (Sollentuna 
kommun 2016, 72). 

”Om ni behöver fråga vad en bra park består av så känner jag inget hopp inför 
denna park. Men här är ett par ledtrådar: natur, träd, vatten, inga motorfordon, 
avskiljt från stadsmiljö, lugn ljudmiljö, djurliv, öppna ytor med mycket soltid, 
skuggade ytor med mycket lövverk, etc.” (Sollentuna kommun 2016, 44) 

”Om inte Sollentunahems lägenhetsfasader såg så tråkiga ut, skulle jag vara mer 
positiv till parken” (Sollentuna kommun 2016, 58) 

” - Om den låg på ett annat ställe. - Om den inte vore omringad av fula hus (!). 
Hur vackert tror ni det är med grå betong? Som om målarfärg aldrig uppfunnits... 
- Om ni bygger temporära skolbarracker på alla andra trevligare parker i 
Sollentuna. - Om ni avvecklar edsbergsparken, rösjöskogen och järvafältet. - Om 
husen runt om försvinner. - Om jag vore bosatt i parken och använde eldstaden 
som min personliga värmepanna. - Om jag skulle börja sälja knark.” (Sollentuna 
kommun 2016, 59-60) 

”Riv ner Malmvägen” (Sollentuna kommun 2016, 67) 

”Är det den som ligger mellan Malmvägen o Tingsrätten? Ifall Malmparken va ett 
trevligare område skulle jag besöka den” (Sollentuna kommun 2016, 72) 

”Jag tror det är viktigt att försköna parken mer, i form av växter. Frågorna i 
enkäten tycker jag är lite illa formulerade - därav mina lite fria svar.” (Sollentuna 
kommun 2016, 74) 
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En hel del av de kritiska svaren handlar om den bristande trygghetskänslan (Sollentuna 
kommun, 2016). Andra ifrågasätter att kommunen väljer att bygga ”en ny park” när den redan 
existerande Fågelsångsparken förstörs genom att bygga en ersättningsskola. De föreslår att 
ersättningsskolan placeras i Malmparken istället.  

Reaktionerna som uppstått efter rapporten publicerades samt efter att illustrationsplanen 
offentliggjordes har det inte varit möjligt att ta del av.  

Analys 
Att merparten av svaren är positiva och långa ger en fingervisning om att Sollentunaborna 
uppskattar att bli tillfrågade och att deras engagemang och intresse för platsen potentiellt har 
ökat (SKL, 2009). Möjligheten för alla att ta del av rapporten på kommunens hemsida innebär 
en större transparens.  

De negativa reaktionerna från citaten tyder på att tilliten till kommunen kan vara bristande 
(SKL, 2003). Misstron har lett till att några uppgivna invånare valde att förmedla sitt missnöje 
gällande kommunen genom att inte besvara frågorna på önskat sätt. Förmodligen anser dessa 
medborgare att möjligheterna till inflytande är icke-existerande och befinner sig på Arnsteins 
(1969) två lägsta steg.  

5.4.7 Illustrationsplanen 
Illustrationsplanen kom inte med någon motivering till varför den ser ut som den gör, samt 
vad ordet ”lekområde” innebär i praktiken (Anders Jönsson Landskapsarkitekter AB, u.å.). 
Det går inte att avgöra huruvida parken ska behålla sin nuvarande topografi med kullar, eller 
om den ska plattas ut enligt en del önskemål.   

Analys 
På vilket sätt resultaten från Turebergsdialogen tillgodosågs i illustrationsplanen beskrivs inte 
på hemsidan, vilket enligt SKL (2009) kan leda till att medborgarna som deltog i dialogen 
ställer sig tveksamma till om deras åsikter togs i beaktande. I och med att illustrationsplanen 
inte kompletterades med något förklarande dokument går det att ifrågasätta hur enkel gemene 
man tycker att den är (SKL, 2012).  
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6. Diskussion och slutsats 
 
6.1 Häktet 
Hur Sollentuna kommun arbetar med medborgardeltagande är en komplex fråga. Den främsta 
anledningen är att medborgarna ser kommunen som en helhet och skiljer inte på 
kommunledningskontoret, kommunstyrelsen och Sollentunahem. Därtill läggs även 
socialtjänsten och andra kommunala verksamheter. Hur tjänstemännen på 
kommunledningskontoret arbetar betyder kanske inte så mycket som framtida planerare hade 
hoppats. Under arbetets gång har det blivit tydligt att tjänstemännen följde praxis och agerade 
enligt PBL under planeringen av Häktet. Istället för att ifrågasätta tjänstemännens arbete är 
det förmodligen rimligare att ifrågasätta lagstiftningen som fanns då. Trots att kommunen 
följde lagen angående när inbjudningar delades ut kan nog många sympatisera med boende 
som upplever det sent att bli informerade fem dagar innan ett möte äger rum.  

Gällande plansamrådsredogörelsen går det att ifrågasätta tydligheten i svaren. Vad innebär 
egentligen en genomarbetad gestaltning och varför är en av principerna att ge Malmparken en 
starkare rumskänsla när boende uttryckligen skrivit att ingen som använder Malmparken i 
nuläget önskar sig det? Boende hade upprepade gånger synpunkter på att planförfattarna inte 
verkade ha satt sig in i hur området används eller upplevs, vilket möjligtvis förstärktes av att 
boende visste om att ett flertal konsulter arbetade med planen. På så vis är det positivt att 
kommunen valde att inkludera Projektchefen, eftersom han hade erfarenhet av området sedan 
tidigare vilket kan ha stärkt boendes tillit till kommunen. Att dessutom flertalet gånger 
använda ordet impediment i svaren till boende kan ha lett till att språkbruket kändes 
distanserande, det kan inte antas att gemene man förstår vad det betyder. Användandet av 
ordet är dessutom kontroversiellt, eftersom vad som är och inte är impediment är en subjektiv 
bedömning som troligtvis inte leder till samma slutsats för tjänstemän och boende.  
Informationsspridningen och mängden information var till synes ett återkommande problem i 
boendes ögon. Trots att Sollentuna kommun agerade i linje med hur de brukar göra hade en 
viss anpassning antagligen behövts i detta fall. Visserligen deltog Politikern på samtliga 
möten, vilket är positivt för alla parter, men det gjorde han ofta. Förmodligen hade 
medborgarna känt sig mer involverade om planeringen av Häktet till en större grad hade 
behandlats som ett ovanligt projekt och inte som ännu ett projekt i raden. För kommunen är 
det bara ytterligare en dag på arbetet, men för boende på Malmvägen betyder det nya Häktet 
mittemot sovrumsfönstret allt. En sådan process hör inte till vardagen för de flesta boende. 
För den som inte vet hur planprocessen fungerar kan det upplevas svårt att sätta sig in i den på 
den korta tid som finns tillgänglig.  

Att planeringen av Häktet sammanföll med att Sollentunahem drog tillbaka 
renoveringsplanerna i området och att Turebergsskolan lades ned gjorde att tilliten till 
kommunen sannolikt nådde en ny lägstanivå. Kommunens trovärdighet sänktes ytterligare när 
de inte kunde garantera att Sollentunajournalen delades ut varje vecka, eftersom de enbart 
betalat för en kontroll varannan vecka. Oppositionen höll under antagandebeslutet med 
boende på Malmvägen om att de borde fått vara med och besluta om ett framtida rättscentrum 
skulle placeras i deras bostadsområde. De framhöll dessutom att en barnkonsekvensanalys 
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borde ha gjorts. Det kan antas att oppositionens stöttande eldade på boendes vilja att 
överklaga, eftersom det tydde på en möjlig utväg. Frågan är om en barnkonsekvensanalys 
hade gjort skillnad för medborgarnas upplevelse av processen.  

6.2 Malmparken  
Turebergsdialogen sköttes på ett ambitiöst sätt och kan potentiellt förbättra boendes tillit till 
kommunen. Med tanke på mängden positiva reaktioner går det att säga att medborgarnas 
reaktioner hittills verkar bero på kommunens arbetssätt. Däremot finns det även här en del 
negativa reaktioner, vilket verkar vara svårt att komma ifrån. Förmodligen beror detta på att 
tilliten till kommunen fortfarande inte är speciellt hög i det berörda området. Demografin är 
dock mycket svår att överblicka, eftersom det inte fanns svarsalternativ. Det leder till 
svårigheter att säkerställa var de som reagerade negativt bor.  

Att Sollentuna kommun valde att publicera rapporten med svaren i sin ursprungliga form är 
positivt för transparensen. En anledning till att det fungerar bra kan vara att medborgarna fick 
vara anonyma. Däremot går det att ifrågasätta varför valet gjordes att ha ett fysiskt möte på en 
gymnasieskola, som dessutom inte ligger i närheten av Malmparken. Hade det gett mer att 
besöka en närliggande grundskola för att ta reda på vad barn efterfrågar? Med tanke på att 
aktiviteter för barn ansågs vara näst viktigast hade en idé varit att besöka en till skola.   

Det finns ingen överbryggning mellan rapporten och den färdiga illustrationsplanen. De 
inkomna önskemålen ser ut att till stor del blivit tillgodosedda. Återkopplingen hade dock 
varit ännu tydligare om illustrationsplanen hade publicerats med en förklaring över hur 
tankegångarna gick under processen att ta fram den.   

6.3 Utvecklingen 
Det är uppenbart att Sollentuna kommun har tagit ett ordentligt krafttag i arbetet med 
medborgardeltagande. Dessutom finns nu en tydlig definition av medborgardialog, som 
annars kan vara ett oerhört brett begrepp. Under intervjuerna uppdagades det att varje person 
hade sin egen definition på vad dialog och deltagande innebär, därför är det positivt att 
kommunen nu har en klar definition över åtminstone dialogen. Nu när kommunen börjat lägga 
alltmer resurser på medborgardeltagande ökar det chansen för invånarna att känna sig 
inkluderade istället för överkörda. Däremot är det tveksamt om kommunen hade arbetat med 
planeringen av Häktet på ett annorlunda sätt idag. Häktet är till för hela Stockholmsområdet 
och ett rättscentrum gynnar Sollentuna i helhet, vilket innebär att vad boende i området tycker 
förmodligen inte prioriteras oavsett vilket årtioende det är. Malmparken är däremot till för de 
boende att nyttja, vilket innebär att kommunen gynnas av att veta vad medborgarna vill ha. 
Om parken får en oönskad utformning kan risken för vandalisering öka och därmed blir 
kostnaderna för kommunen större. En cynisk tolkning är att politikerna försöker släta över 
missnöjet som uppstod vid planeringen av Häktet genom att nu ge boende chansen att bidra 
med idéer om hur en närliggande park ska utformas. 

Kommunens ansträngningar lämnar dock fortfarande en del att önska, speciellt gällande 
hemsidan. Att inte lägga upp filmen om medborgardialog på ett mer lättillgängligt ställe 
känns som slöseri med resurser. Dessutom krävs det en hel del klickande innan det går att 
navigera sig fram till önskat ställe på hemsidan. På så vis är det värdefullt att Facebook 
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används flitigt, eftersom det förmodligen innebär att fler invånare nås med relevant 
information. Däremot har Sollentuna kommun få följare i relation till antalet invånare, vilket 
tyder på att de skulle kunna marknadsföra sina kanaler mer. Hur deras följarantal står sig i 
förhållande till andra kommuner har dock inte utforskats.  

6.4 Metodkritik 
Det hade förmodligen varit mer intressant att undersöka planeringen av två häkten i två olika 
kommuner, eftersom det var relativt förväntat att invånarna inkluderas mer under planeringen 
av en park. Boende hävdade att häkten annars aldrig placeras i socialt utsatta områden, vilket 
hade varit spännande att undersöka mer noggrant.  

De intervjuade valdes utifrån rekommendationer och identifiering i dokument och artiklar. 
Eftersom exempelvis Medborgaren valdes utifrån att hennes namn ofta dök upp kan det ha 
påverkat hur medborgarperspektivet utmålades i uppsatsen. Dessutom baseras ett flertal 
dokumentreferenser på sådant hon också deltagit i eller själv skrivit. Frågan är om resultatet 
hade blivit annorlunda om valet hade gjorts att också kontakta en av de positivt inställda 
boende. Dock hade en sådan med stor sannolikhet inte hade haft speciellt mycket att säga 15 
år senare. För den utvalda Medborgaren var det en livsomvälvande händelse som låg till 
grunden för hennes politiska intresse. Det finns dessutom svårigheter med att undersöka 
projekt som ägde rum så pass långt bak i tiden, eftersom det kan ha lett till att de intervjuades 
uppfattning av situationen har förändrats eller att de helt enkelt inte minns korrekt. En annan 
följd blir att viss information som exempelvis publicerades på internet inte går att hitta idag, 
vilket kan ha gett en felaktig bild av planprocessen. Vad som sas under de fysiska mötena har 
inte heller studerats i uppsatsen, vilket förmodligen utelämnar vissa viktiga delar av 
planprocessen. Syftet var delvis att identifiera problem med Sollentuna kommuns arbetssätt 
och risken är då att eventuella fel och deras betydelse förstoras upp.  

Att uppsatsförfattaren själv är född i Sollentuna och har bott där i merparten av sitt liv kan ha 
lett till förväntningar och fördomar som en utomstående inte hade haft. Det kan ha färgat hela 
uppsatsen.  

6.5 Förslag till framtida forskning 
Det finns ett behov att ta reda på varför vissa planeringsprocesser ger upphov till starka 
reaktioner, vad det kan innebära och huruvida åtgärder kan vidtas för att undvika missnöje. 
För att ta reda på hur Sollentuna kommun arbetade med medborgardeltagande för 15 år sen 
hade det förmodligen behövts ett antal djupare intervjuer med ett flertal anställda. 

För att nå en djupare förståelse för boendes upplevelser av planering av den fysiska miljön 
hade en mer omfattande undersökning i form av djupintervjuer eller enkäter varit till hjälp. 
Med tanke på att kommunen är en politiskt styrd organisation skulle det underlätta förståelsen 
för arbetet med medborgardeltagande att lyfta fram politikernas perspektiv oftare i 
stadsplaneringskretsar.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide för Medborgaren  

• Hur upplevde du inbjudan till programsamrådet? (Om hon medverkade, 20 personer 
deltog) Var det bra att programsamråd och plansamråd hölls samtidigt? Hur fick du 
informationen? 

• Hur upplevde du programsamrådet? Var förutsättningarna tydliga? Hur fungerade 
platsen? (Programsamrådstid 5 veckor enligt praxis) 

• På vilket sätt skulle det kunnat vara bättre?  
• Deltog du i det kompletterande programsamrådet i november? (30 personer deltog) 
• Deltog du i Sollentunahems möte angående häktet? Skrev du på protestlistan? Hur 

upplevde du att kommunen hanterade protestlistan? 
 
• Första gången ditt namn syns i handlingarna är i ett mejl strax innan 

informationsmötet. Var du vid denna tidpunkt politiskt aktiv? 
• Hur upplevde du informationsmötet? 
• Hur fungerade platsen? 
 
• Hur upplevde du inbjudan till plansamrådet? 
• Hur upplevde du plansamrådet? 
• Vad tänker du om att 65 personer inkl. personal deltog? (1247 lägenheter i 

Servicehuset) 
• Hur fungerade platsen? 
• Om du läste plansamrådsredogörelsen, hur upplevde du att dina synpunkter bemöttes? 

 
• När bildades Malmrådet?  
• Hur stort upplevde du att intresset var från medborgarna vid denna tidpunkt? (mitten 

av juni 2005, efter plansamrådet) 
• Du skrev i ett yttrande att du inte upplevde att Malmvägens invånare bemöttes likadant 

som invånare från andra delar av Sollentuna. Varför kände du så?  
 
• Hur upplevde du att dina synpunkter bemöttes i granskningsutlåtandet? 

 
• Du överklagade beslutet att planen skulle antas. Förberedde du överklagandet själv? 
• Vilka reaktioner fick du från kommunen? 
• Bor du kvar på Malmvägen? Om inte, var häktet en bidragande orsak till flytten?  
• Har den här processen bidragit till ett politiskt engagemang hos dig? Varför?  
• Hade kommunen kunnat arbeta på ett annat sätt för att få medborgarna att känna sig 

hörda? 
• Har du något förslag på hur information om planer bör utformas i ett område som 

Malmvägen? 

Har du något att tillägga?  
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