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Inledning 
I den studie av en kommun som presenteras i det följande, beskrivs den representativa 

demokratin som en i grunden bra modell för styrning av kommunal verksamhet. Precis som i 

många andra kommuner, har behovet av kompletterande styrmetoder emellertid vuxit sig allt 

starkare under senare år. Ett problem som lyfts fram i debatten är att det skapats ett ökat 

avstånd mellan kommunens politiker och tjänstemän, å ena sidan, och dess medborgare, å den 

andra. Detta gäller planprocesser och samhällsplanering, men det är också en mer generell 

trend för kommunala verksamhetsområden i stort. När det gäller just planprocesser har 

medborgardeltagande i lagstadgade samrådsförfaranden i många fall visat sig vara lågt och 

tjänstepersoner som intervjuats för denna studie beskriver hur man i kommunen tidigare 

arbetat med samråd som inte lett till konstruktiva diskussioner eller dialog, utan kan snarare 

beskrivas som ”död monolog” kring framtagna förslag, utan meningsfull interaktion med 

medborgarna. Detta har lett till sviktande förtroende, från medborgares sida, gentemot 

kommunen. Denna utveckling har lett till att många uppfattar ett behov av förändring.  

I föreliggande rapport, som främst är empirisk, har Upplands Väsby kommuns arbete med 

att bemöta denna problematik undersökts. Mer specifikt har kommunens arbete med att öka 

och förbättra arbetet med medborgardialog undersökts utifrån ett exempel på planprocess som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Den empiriska studien som rapporteras här genomfördes under hösten 2014 inom ramen för det Vinnova-
finansierade projektet ”Community Design for Conflicting Desires” (Decode). Ett stort tack riktas till Vinnova 
för detta finansieringsstöd, samt till Riksbankens Jubielumsfond (RJ) för Kristina Tamm Hallströms arbetstid 
inom ramen för projektet ”Intressentkategoriers dolda styrning”. 
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genomfördes under perioden 2006–2014. Syftet med studien är att problematisera bilden av 

idén med ett inkluderande arbetssätt som på senare år, i många samhälleliga sammanhang, 

kommit att uppfattas som attraktiv. Mer specifikt handlar idén om att öppna upp 

beslutsprocesser genom att bjuda in intressenter mer brett än vad man gjort tidigare. Den 

studerade kommunen utgör ett av många exempel på kommuner, där medborgare bjuds in till 

dialog för att bli delaktiga i beslut om en specifik planprocess, men idén återfinns även i 

myndigheter som till exempel Boverket och Trafikverket gällande samhällsplanering av olika 

slag. Andra sammanhang där idén om ett öppet, inkluderande beslutsfattande är internationellt 

standardiseringsarbete. Inom teknisk standardisering har en tidigare stark norm varit att låta en 

mindre grupp så kallade ”experter” samlas för att utveckla standarder på olika tekniska 

områden (Loya och Boli 1999; Tamm Hallström 2004). Sedan 1990-talet har alltfler 

standardiseringsarbeten organiserats enligt en så kallad multi-stakeholdermodell, vilket innebär 

att en bredare skara intressenter bjuds in att delta i de kommittéer där standarder skrivs och 

beslutas (Tamm Hallström och Boström 2010).  

En motivering som brukar användas för ett mer inkluderande arbetssätt är att det genom 

många deltagare med olika bakgrund och kompetenser, blir möjligt att öka den kollektiva 

kompetensen vilket skapar förutsättningar för ett bättre beslutsunderlag. En annan, mer 

normativ motivering till ett mer inkluderande arbetssätt, handlar om att skapa delaktighet – en 

demokratisering – så att medborgare får möjlighet att delta i beslut som angår dem. Ytterligare 

en motivering som återfinns i debatten är av en mer instrumentell karaktär: genom att 

medborgare tillåts delta och engagera sig i beslutsfattande, kan det bli lättare att få igenom 

beslut och få acceptans för dem.  

Det finns emellertid många utmaningar med detta sätt att organisera beslut. En central fråga 

är vem som ska bjudas in? Vilka kategorier av medborgare/intressenter ska få vara med? Ser vi 

till experter i standardiseringsarbeten, eller medborgare i planprocesser, finns inga ”naturliga” 

kategorier ”därute”.  Ett urval behöver göras och kategorier behöver formaliseras (Bowker och 

Star 1999; Tamm Hallström och Boström 2010; Metzger 2013). Kategorier uppfattas samtidigt 

lätt som givna och självklara (Hacking 1986, 2007), men det finns alltid alternativa sätt att 

kategorisera vilka kan uppfattas mer eller mindre bra av dem som kategoriseras (Tamm 

Hallström och Boström 2010).  

Även om en central tanke med ett breddat deltagande i beslut är att demokratisera 

beslutsprocessen, kan det vidare vara tveksamt om deltagarna som väljer att engagera sig i 

medborgardialoger och standardiseringsarbeten representerar samhället i stort. I studien som 

presenteras här blir detta tydligt då den breda skara medborgare som kommunen önskar 
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engagera i medborgardialog, i ett tidigt skede reduceras till endast två grupper – ja- och nej-

sidorna i folkomröstningen om Väsby Sjöstad – samt att det uppstod en öppen konflikt kring 

detta planarbete. Det finns vidare många begränsningar, till exempel i form av tid, pengar och 

kunskap, som kan hindra relevanta och berörda medborgare och intressenter från att delta 

(Tamm Hallström och Boström 2010). Urvalet kan därmed bli skevt. Deltagare kan också ha 

olika och ibland konflikterande intressen och också vara mer eller mindre väl rustade för att 

göra sig hörda och kunna påverka processen i önskad riktning, vilket gör att det går att 

ifrågasätta om det inkluderande arbetssättet leder till den önskade demokratisering som 

motiverade det från början. 

Ett sätt att analysera den konflikt som uppstod kring Väsby Sjöstad, som slutade med att 

motståndarsidan till slut fick genomslag för sin ståndpunkt, är att undersöka på vilket sätt båda 

sidor i konflikten lyckades få makt i denna specifika process som pågick under flera år. Ett 

första steg i en sådan analys är att identifiera relevanta aktörer och deras eventuellt olika 

intressen/uppfattningar om mål liksom medlen att nå dessa mål. Om motstridiga mål/intressen 

finns, och makten mellan inblandade aktörer dessutom är spridd, finns förutsättningar för 

öppet maktspel. Om olikheter existerar men makten är koncentrerad, kan konflikter döljas 

under ytan (utan synligt maktspel). Ett andra steg är att undersöka på vilket sätt som de olika 

sidorna lyckas påverka den aktuella planprocessen. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att 

vissa personers inflytande har med personliga egenskaper att göra, att personen är särskilt 

driven, har uppenbar pondus och kunskap på sitt område som utnyttjas för att nå inflytande. I 

denna rapport föreslås emellertid en nyansering av detta resonemang genom en särskiljning 

mellan fyra olika typer av maktresurser (se tabell 1 nedan). 

 
Typ av maktresurs Beskrivning 
Materiella T.ex. lyckas få projektledarrollen i en planprocess och därmed besluta om 

hur projektgruppen ska sättas samman, och projektmedlen ska fördelas 
och användas för inköp av extern expertis  

Symboliska T.ex. lyckas framhäva högt värderade symboliska värden såsom 
samhällsintressen om miljö och rättvisa, eller vetenskaplig kompetens 

Kognitiva T.ex. styra debatt med hjälp av språkliga/retoriska/visuella medel så att 
problem, definitioner och lösningar uppfattas som självklara och viktiga 

Sociala T.ex. få genomslag för idéer genom att skapa allianser med andra i sitt 
nätverk  

 Tabell 1 Uppdelning i fyra typer av maktresurser (källa: Tamm Hallström och Boström, 2010)  
 

Det är viktigt att enligt ovanstående resonemang betona att maktresurser inte är något som 

en person eller grupp har, som en egenskap eller resurs i sig. Makt och maktresurser kan 

endast analyseras i relation till andra. Makt är således ett relationellt begrepp. Maktresurser är 

därmed endast verksamma om andra påverkas av dem och låter sig styras utifrån dem, vilket 
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gör att det inte går att uttala sig om makt på förhand. Däremot är det möjligt att utifrån en 

gjord studie av ett planarbete identifiera ett antal olika sätt som makt har skapats i det aktuella 

fallet. Och för detta är uppdelningen i olika maktresurser ett användbart sätt att kategorisera 

olika typer av ageranden. Det centrala är att poängtera att det finns olika typer av makt som 

grundas i maktresurser som skapats, vilka kan kombineras, och att materiella resurser, 

inklusive positionsmakt, sällan är den allra viktigaste, även om den formellt sett ofta tillskrivs 

stor vikt.  

Detta analytiska ramverk kommer att användas avslutningsvis i rapporten för att analysera 

konsekvenserna av den kategorisering som utvecklades för medborgardeltagande i Väsby 

Sjöstadsprocessen, där resultatet blev att planen för detta område, trots massiva insatser för 

medborgardialog och -inflytande, lades ner efter en folkomröstning. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att idén med ökad medborgardialog i kommunala 

planprocesser, vilken kan låta tilltalande och självklar, inte är helt enkel att implementera i 

praktiska sammanhang. Och det finns därmed anledning att undersöka hur denna typ av 

organisering går till i praktiken och vad genomförandet av detta leder till, vilket utgjort ett 

motiv till den studie som presenteras i det följande. Fallet som studerats är speciellt eftersom 

det var ett pilotprojekt för kommunen att utveckla arbetet med medborgardialog samtidigt som 

det uppstod en öppen konflikt kring beslutet om den planerade stadsdelen, vilket i hög grad 

påverkade arbetet med medborgardialog. Frågan som ställs är vad som kan förklara att 

konflikten stegrade så mycket som den gjorde och till slut ledde till att planen lades ned. För 

att ge möjliga förklaringar på denna fråga undersöks hur planarbetet organiserades och 

genomfördes i den aktuella kommunen. Frågor av särskilt intresse har varit: Hur, när och var 

organiserade kommunen medborgardialog? Vilka var medborgarna? Vad fungerade och vad 

var oväntat och/eller utmanande? Vad, och mellan vem, uppstod det konflikter kring och vilka 

argument användes för och emot? Genom de svar som kommer fram från den gjorda studien, 

uppnås nya insikter om organiseringens betydelse för arbetet med medborgardialog i 

planprocesser. Studien möjliggör mer specifikt en diskussion om kontextuella faktorer som 

påverkar organiseringen liksom hur olika intressenter kan skapa olika maktresurser som 

utnyttjas för att påverka kommunala planprocesser.  

 

Metod och fortsatt disposition 
I den gjorda studien har Väsby Sjöstadsprocessen i Upplands Väsby kommun undersökts 

genom en kvalitativ studie. Denna process var ett pilotprojekt i kommunen när det gäller det 

förändrade arbetssättet för medborgardialog. Den nya stadsdelen som planerades avsåg vidare 
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en genomgripande förändring i kommunen både ur ett ekonomiskt och naturvärdesperspektiv 

och därmed engagerade en viss del av kommunmedborgarna mycket starkt. Planen att 

exploatera detta område fick också mycket uppmärksamhet i media och motståndarsidan 

lyckades till och med mobilisera tillräckligt många röster för att driva fram en folkomröstning 

om Väsby Sjöstads eventuella genomförande. Detta sammantaget gör det till något av ett 

extremfall rikt på infallsvinklar med möjligheter till fördjupade reflektioner och 

problematiseringar, vilket gör det till ett särskilt intressant fall att studera närmare.  

Totalt har 17 semistrukturerade intervjuer genomförts under oktober och november 2014.2 

Frågor som ställdes var både mer generella om intervjupersonernas uppfattningar om vad 

medborgardialog syftar till och hur den bör genomföras, och mer specifika frågor om hur man 

arbetat med detta i den studerade processen, vilka kompetenser som varit inblandade både 

inom och utanför kommunen, argument för och emot i debatten kring folkomröstningen, 

motiven till och genomförande av folkomröstningen och genomförandet av den så kallade 

community planning processen. Samtliga intervjuer har spelats in och därefter transkriberats i 

sin helhet. Materialet kodades därefter enligt ett antal, återkommande teman som identifierades 

under genomläsning av samtliga transkriberingar. 

 
Intervjupersoner Antal 
Tjänstepersoner (T) 6 
Politiker (P) 5 
Konsulter (K) 3 
Medborgare (M) 3 
Totalt 17 

 
Nedan görs först en beskrivning av Väsby Sjöstadsprocessen som påbörjades redan kring 

2005–2006 men som var som mest intensiv under perioden 2009–2014. Beskrivningen inleds 

med en redogörelse för hur processen uppfattades som laddad redan från start, men hur den 

blev alltmer laddad under tidens lopp, inte minst efter att det politiska beslutet togs om att 

arrangera en folkomröstning. Argument som fördes fram av både motståndare och 

förespråkare lyfts fram och hur dessa kommunicerades. En central del av beskrivningen utgörs 

sedan av en redogörelse av sättet att arbeta med medborgardialog. Efter detta avsnitt kommer 

en fördjupad empirisk redogörelse som är tematiskt ordnat utifrån ett antal utmaningar som 

identifierades kring arbetet med den aktuella planprocessens organisering och genomförande. 

Det handlar dels om en övergripande utmaning med att arbeta med Väsby 

Sjöstadsplanprocessen när kommunen samtidigt arbetade med att förverkliga den parallella 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Intervjuerna utfördes av Kristina Tamm Hallström och Jennie Bäckman; vid flera tillfällen utfördes 
intervjuerna gemensamt, men i vissa fall gjordes intervjuer enskilt. Den enda intervju som gjordes med en av 
kommunen anlitad konsult i Storbritannien utfördes av forskningsassistent Sofie Grettve. 
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ambitionen att ”sätta Väsby på kartan”. Dels handlar det om ett antal utmaningar som mer 

specifikt rör vad medborgardialog egentligen syftar till; sättet att kategorisera medborgare; 

samt arbetet med att bearbeta och använda medborgarsynpunkter. 

Avslutningsvis dras några slutsatser om de identifierade utmaningarna och vad de hade för 

betydelse för den konflikt som uppstod och stegrade mellan de två sidorna som stod emot 

varandra i den genomförda folkomröstningen om Väsby Sjöstad. En diskussion förs även om 

möjliga förklaringar till varför nej-sidan till slut vann denna strid. 

 

Fallet – Väsby Sjöstadsprocessen från idé till avslut 
I presentationen som ges i det följande, görs en beskrivning av vad som egentligen hände 

under åren då Väsby Sjöstadsplanen diskuterades och tog form och om olika argument som 

användes i debatten som kom att bli förhållandevis laddad och uppmärksammad i media. 

Tidigt motstånd och en fråga som blir allt mer laddad 

Det här är ju alldeles särskilt det här projektet, jag menar eftersom det ligger precis vid 
Mälarstranden med en ganska värdefull skog och en brant och liksom en fin Mälarvik. Alltså 
allting. Och helt oexploaterat egentligen. Och så nära naturreservat. (T2) 

 
Redan 2005 i kommunens översiktsplan fanns idéer om att bygga bostäder väster om 

järnvägen, bland annat i området kring Mälaren. Det fanns således ett politiskt beslut om att 

utreda möjligheterna om att bygga bostäder i området där det så kallade Kairobadet ligger. Det 

var framför allt Allianspartierna som från valet 2006 och framåt drev idén med att bygga ut ett 

större bostadsområde vid Mälaren. Under arbetets gång förändrades storleken på detta område 

från två ursprungliga förslag på 1000 respektive 2100 bostäder till ett slutligt förslag på 3100. 

En politiker ger sin bild över hur dessa förändringar inleddes med en diskussion om hur vägen 

till detta område behövde breddas för att klara mer trafik. 

 
[Ja] vägfrågan. Då krävdes det ju, för att man skulle kunna få ekonomi på det hela, att man 

skulle bygga ungefär 1400 bostäder. Men sedan sade man i samma veva också att det skulle vara 
ekologiskt hållbart och då fick man ompröva den där frågan vid ett flertal tillfällen, för 1400 
personer eller 1400 bostäder. Där visade det sig att det inte gav underlag för kollektivtrafik. Det 
gav inte underlag för närservice. Det gav möjligtvis underlag för barnomsorg [men] mera 
tveksamt för fullständig grundskola, till exempel. Och då växte det ju till 2100 lägenheter. Och 
det stressades också mot alla sådana här parametrar man kan räkna på. Jag tror att ambitionen 
var liksom att, skulle man göra någonting så skulle det verkligen ligga i framkant. Och då slutade 
det med 3100 bostäder varav 2400 i flerfamiljshus och 700 bostäder i villor. (P5) 

 
En annan politisk grupp inom kommunen drev idén om att bygga ut ett befintligt område 

med ungefär 400 nya bostäder, fortsätter samma intervjuperson som benämnde denna idé 



	   7 

”Sättraalternativet”. Ett viktigt motiv till att begränsa storleken på tillbyggnaden i detta område 

var, enligt intervjupersonen, att bevara värdefulla naturvärden. 

 
[Vi nämnde vid denna tidpunkt att] vi kan tänka oss att göra en planprocess på ett område som 

heter Sättra som då skulle innebära att vägen skulle breddas. Vi hade fört diskussioner om att 
bredda vägen, den är breddad idag för att möjliggöra den här bebyggelsen i Båtbyggartorp. [Men 
det fanns] komplikationer därför att det är naturreservatsområde […] [alltså] mera värdefulla 
områden att skydda – Runbyskogen, Bergaskogen [och] andra sådana här biotoper som fanns i 
Runbyskogen. (P5) 

 
Sedan fanns det en tydlig motståndarsida inom kommunen, framför allt bestående av 

representanter från Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som helt var emot utbyggnad i detta 

område. En intervjuperson som var aktiv på motståndarsidan uttrycker sin syn på idén med ett 

nytt bostadsområde invid Mälaren. 

 
Det här var ju en vansinnig idé att bygga [just där]. Hur mycket det var nu då, om det var två 

kilometer ut i spenaten. Ut i de gröna kilarna på ett ganska värdefullt skogsområde och nära 
Mälaren. [M2) 

 
Precis som personen i ovanstående citat uttrycker det, var ett av argumenten som fördes 

fram från motståndarsidan att det mellan järnvägsstationen och Kairobadet finns en ”grön kil” 

där ett skogsområde som kallas Runbyskogen är placerad. En politiker sammanfattade några 

av de centrala argumenten på motståndarsidan på följande sätt, vilka handlar om naturvärden 

men också ekonomi. 

 
För många som har ett naturintresse, är det naturligtvis skogen och marken [som är av värde] 

och att kunna få vandra fritt och plocka svamp och bär – hela den här faunan som finns med 
rödlistade arter och fridlysta blommor och så där. [Sedan finns det de] som tycker att det var ett 
ekonomiskt [vågspel], att liksom tro att man skulle kunna få ekonomi på det där, även fast man 
sade att [kalkylen] var ekonomiskt stresstålig till 25% […] Alltså, om kostnaderna ökar, 
exploateringskostnaderna och liknande, så skulle det klara av att kostnaderna skulle kunna öka 
med 25% så skulle ekonomin i området ändå [fungera]. (P5) 

 
Under processens gång myntades också begreppet ”Väsby Sjöstad”, för att beskriva det 

område som utreddes kring Kairobadet och Runbyskogen. En tjänsteperson beskriver hur man 

resonerade kring detta begrepp. 

 
Hammarby Sjöstad handlade ju mycket om omvandling av industri och sådant, så att där [i 

Upplands Väsbys Mälarregion] fanns ju inte det […] [S]jöstad kom att använda begrepp som 
människor känner igen. Med [begreppet] sjöstad får man en bild av Hammarby Sjöstad, möjligen 
den typen av täthet [avsåg man] inte riktigt, men stadsmässighet som man ändå är ute efter. Så 
det var inte helt fel att välja det tyckte väl kommunen. (T1) 

 
Miljöpartiet var tidigt med att engagera sig emot detta förslag och anordnade kring 2007 ett 

första opinionsmöte för att mobilisera motståndssidan, som bland annat kom att bestå av en 

aktiv grupp i det aktuella området vilken kallade sig ”Rädda Runbyskogen” tillsammans med 
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Svenska Naturskyddsföreningens lokalkontor. En intervjuperson på motståndarsidan berättar 

att det fanns många personliga minnen från det aktuella området, vilka påverkade medborgare 

i att engagera sig på motståndarsidan. 

 
Det här Kario och Sättra det är ju… de som har varit uppvuxna i Väsby har alla badat där som 

barn eller som föräldrar åkt dit. Det är liksom porten till Mälaren som börjar med ett 
friluftsområde och ett bad. Och för de som bor närmare är ju skogen som ligger där ovanför 
badplatsen, det är ju sådant där motions och frilufts, alltså det var känt som ett natur- och 
friluftsområde. (M2) 

	  
Tidiga dialogmöten enligt traditionell modell 

Från 2008 intensifierade kommunen arbetet med Väsby Sjöstadsplanerna genom att 

genomföra ett antal dialogmöten. En tjänsteperson beskriver sättet att arbeta i denna tidiga fas. 

 
[Vad vi hade gjort traditionellt] var väl att bjuda in alla berörda föreningar och hade sådana 

träffar innan det fanns några skisser överhuvudtaget. Alltså orienteringsföreningar, skidskytte- 
eller skidklubbar och sådant där. [Vi] satt med dem egentligen och [bad dem] ’alltså kan ni 
placera ut de värdefulla punkterna och vad finns värdena i det här?’. Lokalkännedom helt enkelt. 
Det var inte ett sådant medskapande möte egentligen utan det var mer liksom, ’ja, vad ser ni för 
kvaliteter i området, vad ska vi värna om?’. Ungefär så. Sedan hölls det ett antal möten på plats 
och det var mer de här traditionella [mötena]. Dels hölls det möten som vi bjöd in [till]. Och det 
tror jag var tre stycken där en utav dessa försökte vi avsluta med en workshop. Men det var så 
mycket ilska uppbyggt så att [det var svårt]. (T1) 

 
Vi gjorde många misstag, tycket jag, inledningsvis. Då fick vi de här arga mötena med hundra 

personer som [var emot] […] [och som mest kände] en frustration över att ’här bjuder ni in oss, 
vi sitter 100 pers’ och ni har ingenting att redovisa. Nämen vad vill ni?’ […] Det skapar ju också 
oro och rädsla. […] Idag hade vi nog angripit det på ett helt annat sätt tror jag. Tagit hand om 
den dialogen på ett annat sätt. Valt andra platser. Försökt få större representativitet från 
kommunen. (T1) 

 
En intervjuad politiker från Alliansen beskriver stämningen på ett av de tidiga dialogmötena 

som hölls i det aktuella området. Även från andra grupperingar kommer liknande 

beskrivningar. 

 
Vi hade samrådsmöten nere i Kairo. Det är ju klart att då var det ju de som var där och var 

jättearga. Det var ju [att de kom dit arga från start] […] Hade käkat taggtråd i en vecka innan 
[…] Så står det några stackars representanter från kommunen till hands […] och då eggar man 
upp stämningen ännu mer. Sedan är klockan nio och så ska man säga tack för idag och så går 
folk hem och är ännu argare än när de kom. För det är ingen som har lyssnat på dem. (P1) 

 
Folk var så förbannade därför att då hade vi [från kommunen] en annons [i lokalpressen]. Vi 

ville visa och skapa uppmärksamhet runt de idéer och planer som Väsby då hade i pipelines, så 
att säga. Då fanns Väsby Sjöstad med [som idé] och då stod det [i annonsen] ’Väsby Sjöstad 
2014’ […] Vi ville ju använda det som ett sätt att bjuda in folk och säga ’Kom, kom och prata, 
vad tycker ni? Det här är en möjlighet’. De trodde [då] att det var bestämt. Så den provokationen, 
den gjorde att folk ganska snabbt kom upp på banan. Vi [inom förvaltningen] blev lite förvånade 
för vi tänkte att det här är [bara ett diskussionsunderlag] […] Erfarenheten var att folk var vana 
vid det traditionella samrådsförfarande. De förväntade sig det så de trodde att ’Ok, är det samråd 
nu. Nu ska vi minsann säga att det här är ett dåligt förslag’. Och vi sade att vi inte hade något 
färdigt förslag. ’Det här är en idé [men] den är inte färdig än. Vi vill att ni ska vara med, kom 
och bidra’. (T6) 
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En intervjuperson menar att en grundorsak till att idén om att bygga Väsby Sjöstad blev så 

laddad och ledde till en infekterad debatt berodde på att det berörde ett så stort område med så 

omfattande bebyggelse, vilket enligt intervjupersonen stred emot en mer vanlig hållning inom 

kommunen att bygga ut gradvis genom att ”pröva sig fram så att man får likt årsringar där man 

prövar område för område” där man låter varje generation bestämma i vilken omfattning ett 

område ska utvecklas i varje period (P5). Genom att planen om Väsby Sjöstad snabbt 

expanderade till en förhållandevis storskalig satsning, fortsätter intervjupersonen, blev det 

svårt att nå politisk enhet över blockgränserna och detta ”öppnade upp för ett massivt 

motstånd” (P5). Det fanns emellertid andra aspekter, som redogörs för i det följande, vilka 

påverkade konfliktnivån och laddningen kring planen om Väsby Sjöstad. 

 

”Gåvan” förstärker konfliktnivån   

Hösten 2009 kom ett förslag på översiktsplan under benämningen ”Gåvan” ut, som ledde till 

en kritisk debatt. En politiker berättar om detta planförslag som bland annat täckte området 

intill Mälaren. Även en av de intervjuade konsulterna liksom en tjänsteperson lyfter fram 

betydelsen av ”Gåvan”. 

 
I Upplands Väsby kommun har Ax:son Johnson, Antonia, ja hon eller familjen har ju donerat, 

en stiftelse som då heter Ax:son Johnsons stiftelsen som jobbar just med samhällsfrågor, 
samhällsutveckling och stadsutveckling. Hon själv är väldigt engagerad i det och hon var också 
sittande politiker i kommunen […] Då skapade hon ett initiativ med ett nytt sätt för hur man 
skapar en ny stad – Hur skapar man närhet, hur skapar man de här små torgen, hur skapar man 
liv och rörelse? För det vi gjorde [var ett] studiebesök och då gav de ett uppdrag till arkitekter 
[…] att ta fram en skiss om framtida Upplands Väsby. Hur det skulle [se ut] […] Vi tog ju också 
fram en utställning baserad på den här gåvan som vi sedan visade i centrum […] [Alltså] hur 
man kunde tänka sig att ett framtida Väsby skulle vara, kring Väsby och Väsby Sjöstad men 
även på östra sidan […] Det var inget beslut som presenterades utan mer som en tanke, som en 
vision. (P2) 

 
Flera intervjupersoner beskriver hur det skapades debatt kring detta initiativ, vilket gjorde 

planen om Väsby Sjöstad än mer laddad. 

 
När en mycket rik miljardär gör en gåva till en kommun, som dessutom är aktiv i ett av 

partierna där, då blir det ju liksom inte som man ibland skulle tro ’ja men då går det igenom’. 
Tvärtom, blev det extra känsligt för då ville man ju verkligen se till att [processen] följde alla 
demokratiska spelvägar som man ska följa. (K2) 

 
Det bodde redan många ledande miljöpartister just nere vid Kairo. En utav de ledande i 

Miljöpartiet var ju fullständigt upprörd när det här presenterades. (P2) 
 

Oppositionen tyckte ’Vad är det här och vad har det för status?’ och så där. Så det var lite 
problematiskt, men vi tyckte att det var ett roligt inspel. Folk som kommer och vill och tycker 
saker om ett område, som dessutom har gjort en analys som vi kan ha nytta av. Det var väl inget 
tokigt i det? (T6) 
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Kritiken mot denna gåva som kom 2009 förstärkte således laddningen kring planen 

ytterligare. 

 

Framträdande argument som användes för att skapa medial uppmärksamhet och 
mobilisera medborgare  

Vid en fördjupad undersökning av de argument som fördes fram från motståndarsidan, 

förutom diskussionerna kring ”Gåvan”, kan några perspektiv särskilt lyftas fram då de fick 

betydande tyngd i diskussionerna. En sådan gällde diskussionen kring ”Rädda Runbyskogen” 

och en annan handlade om att Väsby Sjöstad målades upp som ett sätt att skapa en 

”gräddhylla”. Dessa argument skulle kunna tolkas som ett uttryck för en kamp mellan det 

offentliga och det privata, där båda dessa argument kan härledas till den sida som värnar det 

offentliga. Medan ”Rädda Runbyskogen” kan ses som ett sätt att artikulera en önskan om att 

bevara det offentliga rummet, kan argumentet om ”gräddhyllan” ses som ett sätt att uttrycka en 

rädsla för att ett område som varit offentligt i stället blir privat och därmed begränsas till en 

liten, välbärgad grupp medborgare. Även kritiken mot ”Gåvan”, som beskrevs ovan, passar in i 

denna argumentation, där kritiken bland annat handlade om att det var oacceptabelt att en gåva 

från en förmögen privatperson kunde få genomslag i det kommunala planarbetet. 

”Rädda Runbyskogen”  

Det fanns en aktivistgrupp som var aktiv i området långt innan Väsby Sjöstadsprocessen 

drogs igång och den argumentation som användes av denna grupp – ”Rädda Runbyskogen” – 

väcktes vid liv av motståndarsidan.  En politiker berättar om bakgrunden till att denna grupp 

hade formats och hur den utnyttjades på nytt när det gäller planerna om Väsby Sjöstad. 

 
Det vi gjorde då var att vi samlade in namnunderskrifter. Då var det Rädda Runbyskogen som 

är en gammal paroll som faktiskt Miljöpartiet bildade 1979 som ett lokalparti här i Väsby. Då 
räddade man Runbyskogen den gången, men nu var det då åter aktuellt. Nu var det ju också 
mycket tjafs om den saken: vad är Runbyskogen? […] De accepterade så småningom att 
Runbyskogen är all skog mellan den här tätorten och Mälaren. Så det är liksom Runbyskogen 
och det är vad Väsbyborna använder det begreppet för. Och då samlade vi in 3000 
namnunderskrifter om det. Det var ju innan valet 2006. (P3) 

 
Flera intervjupersoner lyfter dock fram att det fortfarande råder oklarhet gällande vilket 

område som egentligen utgör Runbyskogen. 

 
[S]ättet att kommunicera saker och äga vissa begrepp och sådant där [var speciellt]. Om man 

säger ’rädda Runbyskogen’ så visste ju ingen som man frågade ute på stan vad Runbyskogen 
var. Men man fick snabbt klart för sig att det är väl allt det gröna väster om Runby. På kartan, 
om man tittar på den där kartan [pekar mot väggen], så är Runbyskogen faktiskt inritad som en 
liten grön fläck. (T1) 
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Det rådde även oklarhet, lyfter några andra intervjupersoner fram, om vem som var ägare till 

denna skog. 

 
Det var nog en missuppfattning, tror jag. Det är kanske någonting att kommunicera ut att det 

inte är kommunen som äger denna skog. Utan det är privata fastighetsägare som lever på att 
förvalta skogen. Så en dag kommer den där skogen inte att finnas för då kommer man att 
avverka den. Men det var ingen som ville lyssna på. (P2) 

 
Det är två stora markägare […] och så är det kommunen. Så jag skulle säga att det är tre stora 

markägare. [En av markägarna] är ju en väldigt resonabel man och så men han har ju också 
naturligtvis ekonomiska intressen och inte så stort intresse av att skydda sin mark. Men jag tror 
att han vände på slutet, om att man faktiskt kan få ut mer av projektet samhällsbyggnadsmässigt 
om man dessutom pratar om skydd av den här skogen emellan, för han skulle kunna få fortsätta 
att bruka den då också. (T2) 

 
En relaterad diskussion fördes kring begreppet ”grönkilen” eller ”järvakilen”, där det rådde 

olika uppfattningar om hur stor denna kil var och exakt var den låg. En konsult beskriver 

denna oklarhet. 

 
För att inte bygga igen den här grönkilen då, som är väldigt viktig, tyckte vi att man kunde göra 

ett hopp och sen bygga på andra sidan, ner mot vattnet, men ha grönkilen kvar. Det där blev ju 
kontroversiellt och motståndarna tyckte att vi [föreslog] bygg[nation] i grönkilen. Och vi tyckte 
att vi bygger på andra sidan men det är ju uppenbarligen en definitionsfråga. Den grönkilen 
måste ha en viss bredd för att ha biologiska och rekreativa kvaliteter och det där diskuterade vi 
djuplodande med våra ekologer […] Men det väckte ont blod hos en medborgare och en del 
naturvänner. (K2) 

 
En annan diskussion som fick stor betydelse i Väsby Sjöstadsprocessen rörde ett 

resonemang om huruvida Väsby Sjöstadsplanerna var ett sätt att skapa en ”gräddhylla” i 

Upplands Väsby, eller som förespråkarna för exploateringen av detta område snarare menade, 

en sätt att få bort en existerande gräddhylla. 

 

”Väsby Sjöstad är ett sätt att skapa en ’gräddhylla’” samt ”Vi vill inte ha betong 
vid Mälaren”  

En intervjuperson beskrev området där Väsby Sjöstad hade planerats som Upplands Väsbys 

”gräddhylla” med runt 260 personer som bor i villor. Det var därför förvånande, menade 

intervjupersonen, att motståndarsidan under planprocessen just valde att beskriva Väsby 

Sjöstadsprojektet som ett sätt att skapa en gräddhylla. Det gick emellertid att se det precis 

tvärtom, som ett sätt att neutralisera en existerande gräddhylla. 

 
Det är ju egentligen en utav de gräddhyllorna vi har. Den typen av gräddhyllor har vi tillräckligt 

av i Väsby. Så jag såg ju framför mig att bygga ett område med flerbostadshus så många 
människor skulle kunna bo i den här fantastiska miljön. (M1) 
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Samma intervjuperson påpekade att Upplands Väsby var en gammal arbetarkommun vilket 

kan förklara varför argumentationen om en ”gräddhylla” blev förhållandevis kraftfull. 

 
Väsby är en gammal arbetarkommun fortfarande. Även om det håller på [att förändras] så har 

det sett ut så väldigt mycket. Det var nog därför den där debatten mellan fattiga och rika [blev så 
stark]. Klasskampen. (M1) 

 
En annan intervjuperson, som var politiker inom Alliansen, resonerade på liknande sätt om 

hur planerna beskrevs i termer av ett ”gräddhylleprojekt”. 

 
Ur Alliansens perspektiv, och från vårt perspektiv som vill få ett ja ifrån röstningen, tror jag 

faktiskt att vi underskattade [denna debatt] lite. Vi lyckades inte visa att det här var ett projekt 
för alla människor. Utan där fick nej-sidan [genomslag då] de lyckades mota in det att det här 
var ett gräddhylleprojekt för välbärgade människor och här [var förslaget att det ] skulle det 
flytta in andra människor som skulle bo i deras strand. (P1) 

 
I grund och botten tror jag att hade man kunnat hitta bättre sätt att åskådliggöra [planerna] och 

vad det faktiskt är som ska byggas, och hur det faktiskt kommer att se ut, hur mycket skog som 
faktiskt kommer att vara kvar. Då tror jag att ganska många hade fått ett annat förhållningssätt. 
Och vi hade säkert kunnat rensa bort kanske en del av de här som såg betong framför sig från 
Runbyskolan till sjön. Hade vi kunnat åskådliggöra att det här inte är ett projekt för folk som har 
tröttnat på Djursholm, om jag uttrycker mig lite så, eller folk som liksom är på väg till 
Djursholm, om man nu vill […] Hade vi kunnat åskådliggöra tydligare att det här är ett projekt 
för alla Väsbybor så tror jag […] att attityden hade kunna förändras. (P1) 

 
Ytterligare ett argument som användes i debatten kring Väsby Sjöstadsprocessen, som också 

framkommer i ovanstående citat, var att motståndarsidan inte ville ha betong vid Mälaren. 

Samma politiker berättar om detta exempel. 

 
Många ville fokusera på ’Ska det byggas hus nere vid Mälaren?’. Men projektet var ju så 

otroligt mycket större än det. Och där kände vi att [om] det blir en diskussion om det vara betong 
vid Mälaren, då ger det inte en rättvisande bild. Det är inte en diskussion som speglar det vi 
faktiskt pratar om, utan vi måste prata om det som ett helhetsprojekt. Vi ville utveckla västra 
Väsby, eller nordvästra Väsby, och där handlar det ju till en väldigt stor del om att göra ett 
långsiktigt skydd för Runbyskogen […] Men det är faktiskt någon som äger den där skogen och 
den är inte, jag menar det är ju bruksskog, det är liksom någons pensionsförsäkring eller vad det 
nu kan vara. (P1) 

 
Från intervjumaterialet framgår det, sammanfattningsvis, att motståndarsidan var 

framgångsrik i att definiera Väsby Sjöstadsplanen ur sitt (negativa) perspektiv, till exempel 

som ett ”gräddhylleprojekt” för några få välbärgade på bekostnad av avverkning av en 

värdefull skog som var tillgänglig för alla. Förutom de argument som redogjorts för ovan, 

fanns olika listor över argument som fördes fram genom exempelvis nätverket ’Nej till Väsby 

Sjöstad’:s hemsida3, såsom listan ”12 skäl rösta nej”: 1. PR, pengarullning och manipulation; 

2. Inte hållbart; 3. Dålig kommersiell service; 4. Otillräcklig kollektivtrafik; 5. Trafikkaos på 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Nätverket ’Nej till Väsby Sjöstad’ var en ombildning av det tidigare nätverket ’Folkomrösta.nu’ som drevs av 
motståndarsidan under åren före folkomröstningen men som således övergick till nätverket ’Nej till Väsby 
Sjöstad’ efter folkomröstningen. 
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Mälarvägen; 6. Förstörelse av värdefull natur; 7. Ingrepp i det rörliga friluftslivet; 8. 

Kulturintrång vid Sättra; 9. Negativt för miljön; 10. Mycket kan gå snett; 11. Stora ekonomiska 

risker; samt 12. Frågan om frågan – maktens arrogans 

(https://sites.google.com/a/mp.se/nejtillvasbysjostad/home). På nätverkets hemsida finns 

vidare uppmaningar om att man till exempel ska lära sig argumenten och sprida dem via 

vänner, grannar, sociala medier, och så vidare, och det finns träffar för att fördjupa 

kunskaperna i argumenten. 

Vad som också blev tydligt från studien, var att media hade stor påverkan på det genomslag 

som olika argument fick i debatten. 

 

Betydelse av kommunikation och media i att forma uppfattningar 

Media har egentligen en väldigt stark påverkan på oss helt enkelt. Det som står i tidningen är 
sant. (P2) 

 
Flera intervjupersoner lyfter, precis som personen som citeras ovan, fram medias betydelse 

för hur medborgare under processens gång kom att uppfatta planen och kommunens arbete 

med den. En tjänsteperson lyfter särskilt fram den retorik som motståndarsidan använde sig av, 

vilken fungerade bra i media. 

 
[Vi har funderat mycket på] varför det har blivit så mycket negativ media och så lite positiv 

media. Det var i samarbete med [en] PR byrå […] [Man tyckte då att] motståndsgrupperna varit 
väldigt framgångsrika i sin retorik, på ett sätt som media gillar och man tar gärna tag i den typen 
av retorik då [och] lyfter fram i pressen. (T1) 

 
En intervjuad politiker bekräftar denna bild och hänvisar till de ovan nämnda begreppen 

”guldkusten” och ”gräddhyllan” som förekom i artiklar om Väsby Sjöstad, framför allt för att 

framföra kritiska synpunkter om syftet med Väsby Sjöstad. Ett annat begrepp som fick 

genomslag var benämningen ”Väsby Sjöstad”, som enligt intervjupersonen, var ett sätt att föra 

associationerna till Hammarby Sjöstad som en positiv förebild, men motståndarsidan var snabb 

att reagera. 

 
Sen kom man ju på det här smarta ’Vi ska kalla det för Väsby Sjöstad’ som man associerar till 

Hammarby Sjöstad. Vilket då också kunde upplevas som lite märkligt, som man då också 
använde sig [av] i debatten då. Så att säga från vår [motståndar-]sida då, att det här är i så fall då 
det enda sjöstadsprojektet där man liksom hugger ner all skog och bygger. I alla andra [dylika 
fall] brukar det vara i hamnar, hamnområden och liknande. (P3) 

 
Andra personer menar att statistiska undersökningar, som gärna plockas upp i media, 

användes för att driva vissa intressen, även om statistiska undersökningar aldrig utgör en exakt 

representation av verkligheten som en intervjuperson påpekar; det går i princip att få fram 
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vilka siffror som helst genom sättet att göra urval och ställa frågor. En intervjuperson på 

motståndarsidan gav ett exempel på hur båda sidorna hade genomfört undersökningar om 

medborgarnas kännedom om den folkomröstning om Väsby Sjöstad som skulle arrangeras i 

september 2014 (se nedan avsnitt om folkomröstningen). Motståndarsidan hade gjort en egen 

dörrknackning medan representanter för ja-sidan hade beställt en SIFO-undersökning. Enligt 

intervjupersonen, som själv blivit slumpmässigt utvald att delta i undersökningen, var frågorna 

i SIFO-undersökningen ställda på ett sätt som ledde till att svaren inte blev representativa, 

vilket kan förklara skillnaden i resultaten jämfört med den dörrknackning som nej-sidan 

genomförde. Det var dock resultaten från ja-sidan som publicerades i en av lokaltidningarna 

under rubriken ”Nu har Väsbyborna bestämt sig”, fortsätter intervjupersonen. 

En intervjuad tjänsteperson berättar om situationer där medborgardialoger som enligt 

inblandade tjänstepersoners uppfattningar resulterat i att uppskattningsvis 98% av alla 

medborgare som deltagit på ett möte var positiva och förstående, men att det därefter kunde 

vända radikalt och bli ett stort missnöje bland medborgare efter att en eller två enstaka 

medborgare fått in en negativ insändare i någon lokaltidning, vilket lett till att kommunen fick 

mängder av negativa reaktioner från medborgare som inte varit med på mötet. 

 
För det är inte så att alla dialogmöten bara blir halleluja. Det blir ju hur mycket skit som helst 

och ibland kan vi gå från ett dialogmöte där vi känner att herregud, 98% kände ändå [att det här 
är] bra, vi har hittat kompromissen. Sen är det en eller två som är missnöjda, som skriver en 
insändare i tidningen om att de är missnöjda, och då har man automatiskt 4000 Väsbybor till som 
är väldigt missnöjda med den här dialogen som inte var där. (T3) 

 
En intervjuad politiker uttrycker sig på följande sätt om de två gratistidningarna i Väsby 

kommun samt om deras betydelse för hur kommunen representeras gentemot invånarna.  

 
Ja, om jag ska vara lite frank så ska jag säga det att i vår kommun så har man två 

gratistidningar. Den ena heter "Mitt Upplands Väsby", som är en stor koncern. Och den andra är 
"Vi i Väsby". Vi i Väsby var enskilda personer som startade upp. De stöttade, mycket indirekt 
politiskt då, skulle jag vilja säga. Stöttade mycket utav våra tankar […] Sen köptes den här upp, 
den här "Vi i Väsby", det är en stor koncern som köpt upp den och så fick dåvarande 
chefredaktör sluta. Och in har kommit en annan chefredaktör som har lite andra åsikter. Som, så 
att säga, har stöttat åt andra sidan och har varit ytterst kritisk till vad vi har sysslat med [tidigare], 
och lyft fram alla våra svagheter. Och också jobbat väldigt mycket på konfrontationer och så 
vidare. (P2) 

 
En slutsats som kan dras från ovanstående exempel är att den som har förmågan att definiera 

debattens inriktning och innehåll genom ”attraktivt formulerade” argument, får ett avgörande 

inflytande i att forma medborgares och kommunanställdas uppfattningar om skeenden kring 

medborgardialogarbetet. I processen med Väsby Sjöstad tycks motståndarsidan ha varit särskilt 

framgångsrik i att skapa och i media sprida betydelsefulla definitioner.  
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En annan speciell omständighet kring debatten om Väsby Sjöstad var den blockpolitik som 

blev allt tydligare under processens gång, vilket blev särskilt tydligt efter att idén med en 

folkomröstning lyckades få fäste.   

 

Folkomröstningen och två tydliga grupperingar för respektive emot  

Idén med att driva fram en folkomröstning menar flera intervjupersoner var något som 

föddes före valet 2010. Det tycks också ha varit en idé som fick stort genomslag trots att den, 

enligt flera intervjupersoner, drevs av endast några få personer. 

 
Det kom ett folkinitiativ, eller jag kan inte säga folkinitiativ om folkomröstningen utan det 

väcktes hos några personer att man skulle ha en folkomröstning. Och då startades det en kampanj 
[…] Det var ju ett antal privatpersoner som [drev] och sedan blev det företrädare för partierna 
som var aktiva, som var med också och hjälpte till […] som stod och samlade in namn, var med i 
valrörelsen, var ute och spred information under mellanvalsperioden, och knackade dörr på lite 
olika ställen. (P5) 

 
En intervjuad tjänsteperson beskriver hur den lilla gruppen motståndare lyckades skapa en 

”massa proteströrelser” och jobbade intensivt för att mobilisera en större grupp. 

 
[M]otståndet började skapas och massa proteströrelser. När vi kom ut med ett samrådsförslag 

så överlämnade man 3000 namnunderskrifter […] Motståndsrörelsen, eller vad man ska säga 
[kring] skogen, samlade då in över 10% av kommuninvånarna i namnunderskrifter och 
personnummer. [Det] måste man göra för att kunna kräva en folkomröstning. (T1) 

 
Idén om att driva fram en folkomröstning beskrivs ha kommit från Miljöpartiet, som hade 

”sonderat möjligheterna att göra det i samarbete” och på så sätt få fram ett beslut om 

folkomröstning i kommunfullmäktige (M2). Vänsterpartiet var ett av de partier som var villigt 

att samarbeta med Miljöpartiet i denna fråga, men inför valet 2010 anslöt sig även 

Socialdemokraterna. Att Socialdemokraterna beslutade sig att ställa sig på motståndarsidan, 

var emellertid inte givet från början, menar en intervjuad tjänsteperson som beskriver tiden 

före valet 2010 på följande sätt. 

 
Alliansen ville exploatera, tyckte det här var kul att köra vidare. Och sedan stod väl S och 

vägde fram och tillbaka. För projektet med att bygga vid Mälaren startade under S-tiden så det är 
ett sosseprojekt egentligen. Men sedan tyckte de att det blev lite för stort på något vis och då 
gick de med Miljöpartiet [och Vänsterpartiet på motståndarsidan]. (T4) 

 
Efter att tillräckligt många namnunderskrifter hade insamlats och skickats in till kommunen 

i oktober 2011, i syfte att åstadkomma ett folkinitiativ som motiverade en folkomröstning, 

beslutade kommunfullmäktige i februari 2012 att hålla en rådgivande folkomröstning i 

Upplands Väsby kommun för eller emot Väsby Sjöstad. Folkomröstningen skulle hållas i 

samband med kommunvalet i september 2014. Nyheten rapporterades i lokaltidningen ”Vi i 
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Väsby” redan den 21 oktober 2011 i form av en debattartikel signerad av tre representanter för 

motståndarsidan under rubriken ”Namninsamlingen öppnar för folkomröstning” där 

medborgarna informeras om att nätverket Folkomrösta.nu med framgång drivit fram detta 

initiativ. 

Att ha en folkomröstning på detta sätt är ovanligt, menar en intervjuperson, som också 

beskriver hur beslutet om folkomröstningen fick betydande konsekvenser genom att debatten 

blev uppdelad i två tydliga grupperingar: en emot och en för kommunens planförslag. 

 
Alltså jag har ju aldrig upplevt en process som liknar den här. Det har jag inte, även om jag har 

upplevt ett antal kontroversiella [diskussioner] […] Men överhuvudtaget inte att det har gått till 
en folkomröstning […] Och det blir väl en dimension i det här att då fanns det plötsligt en ja- 
och en nej-sida. Och det är klart att som kommun då är det väldigt svårt att informera om 
projektet utan att det uppfattas som att man stödjer den ena sidan […] Just den här polariteten 
som blir, den gör att man missar många människor som säkert har kloka uppfattningar, men som 
inte riktigt kommer fram därför att lojaliteten är så stark. Liksom att man är 
”Naturskyddsföreningen” eller man är ”Alliansen” [exempelvis]. (P1) 

 
Motståndssidan, med Miljöpartiet i spetsen men som också drevs av Svenska 

Naturskyddsföreningen, formades emellertid tidigare och denna sida var framgångsrik i att få 

med sig både många enskilda medborgare och lokala föreningar. En intervjuperson på 

motståndarsidan berättar hur motståndsgruppen inför valrörelsen till folkomröstningen 

formaliserades till nätverket ’Nej till Väsby Sjöstad’ med utsedda talespersoner. En intervjuad 

politiker beskrev vidare nej-sidans argumentation som enkel och rakt på sak. 

 
Nej-sidans argumentation var ju enkel. Ni förstör alskogen. Ni förstör svampområdet. Här går 

alla med sina hundar. Orienteringsklubben kan inte springa där. Sedan finns det några hällar, 
några unika hällar. De tog ju fram de unika naturvärdena och det är ju väldigt enkelt i en bild. 
(P2) 

 
Även om motståndarsidan var framgångsrik i att tidigt mobilisera samarbetsparter, fanns det 

också vissa medborgargrupper och föreningar som drog sig ur ju mer arbetet blev mer politiskt 

laddat och det så tydligt fanns endast två kategorier medborgare: för och emot. 

Naturskyddsföreningen, menar intervjupersoner, var den enda föreningen som hade en enad 

hållning i frågan: de var emot. 

 
[Det var] delade meningar i de här föreningarna, så att de inte vågade agera. De tyckte att det 

var en politisk fråga […] I hembygdsföreningen skedde ju det. De har ju olika partifärger där. Så 
de som var Moderater har ju agerat internt och sagt att ’Vi kan inte ställa upp på att vi väljer sida 
i hembygdsföreningen’. Medan jag vet att [flera medlemmar] var starkt emot och hade nog velat 
stödja nej-sidan. Det var samma med flera föreningar som har verksamhet här ute i Sättra 
naturreservat. De vågade inte stöta sig med kommunen. […] Det gällde båtklubben och om det 
nu är, jag vet inte den här rid... om det är någon klubb. Men det var flera som var förvånansvärt 
passiva men hade flera engagerade människor som då gick med i det här nätverket [i egenskap 
av privatpersoner]. (M2) 
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De som var negativa kring det, det var mycket folk från Rädda Rundbyskogen. Det var 
självfallet från Naturskyddsföreningen. Det var en del folk från Hembygdsföreningen som var 
engagerade [men] i slutet av den här, särskilt när det blev kampanj kring folkomröstningen, då 
låg de väldigt, väldigt lågt därför att man tyckte väl att det här var en politiskt laddad fråga. 
Hembygdsföreningen skulle liksom agera opolitiskt. (P5) 

 
Båtklubben, som nämndes i ett av de ovanstående citaten, uppfattade det svårt att ta 

ställning för eller emot beroende på medlemmarnas olika ståndpunkter, förklarar en 

intervjuperson, och valde därför i stället att inrikta sitt engagemang på att ge förslag på hur 

båtklubben behövde förändras om det skulle bli en utbyggnad i området. 

 
Vi hade diskussioner i styrelsen där vi landade i att vi inte tar politisk ställning överhuvudtaget 

i den här frågan utan vår approach var att vi tittar på vad som är bäst för båtklubben – att kunna 
bedriva en båtklubb med eller utan Sjöstaden. (M3) 

 
Intervjupersonen fortsätter att berätta att man uppfattade frågan om Sjöstaden som så laddad 

att man inte såg det som meningsfullt att delta i de av kommunen organiserade dialogmötena, 

utan valde i stället att delta på ett mer ”pragmatiskt sätt”. Detta innebar främst att 

representanter för båtklubben skickade in kommentarer på olika planförslag gällande hamnen 

och båtklubbens situation, liksom hade kontinuerliga samtal med representanter för 

kommunens projektgrupp. Vissa kommentarer gällde vägarna till området och antal båtplatser 

som skulle behövas ifall planen gick igenom. En annan kommentar gällde definitionen av 

hamnen som ”marina” snarare än ”båtklubb”, vilket enligt en intervjuperson var en viktig 

diskussionspunkt. Intervjupersonens teori om varför kommunen hade valt marina-begreppet 

var att det kan ha kommit från engelskan genom det engelska konsultbolag som anlitades 2011 

för att genomföra medborgardialogaktiviteter och utifrån inkomna kommentarer arbeta fram 

ett nytt förslag för det aktuella området. 

 
De hade de väldigt tydligt markerat [i kommunens plan] att det skulle vara en ”marina”, till 

exempel, och det har vi försökt ta ur kommunen […] Vi är en ideell båtklubb, en förening, en 
båtförening [medan en marina är en] verksamhet där man tjänar pengar, där man inte behöver 
ställa upp med ideella medel och medlemmarna behöver inte vara med, utan det är mer att man 
har gott om pengar och betalar sig in. En båtklubb/förening är ju ideell, den är basen i den ideella 
verksamheten och vi får ju en helt annan prislapp på hyran och så, från kommunen, när det gäller 
mark och vatten […] Så en marina är ett betydligt dyrare sätt att bedriva båtverksamhet men för 
många båtägare är det ju jättesmidigt, man behöver bara kryssa i en lapp ungefär och säga att 
båten ska stå [där], så betalar man i kassan. Många tycker ju det är oerhört bekvämt men det är ju 
en kostnadsfråga. (M3) 

 
Andra medborgargrupper och föreningar förhöll sig annorlunda till den laddade situationen 

och de aktiviteter som kommunen organiserade kring Väsby Sjöstadsprocessen. Mest aktiv var 

grupperingar som representerade motståndarsidan. Karaktäristiskt för dessa, förklarar en 

representant från denna sida, var att främst framföra kritik mot kommunens förslag, och att 

man därför inte ägnade sig åt att komma med alternativa lösningar eller förslag. 



	   18 

 
Naturskyddsföreningen jobbar inte så att vi talar om vad någon ska bygga utan vi kan 

kommentera olika saker, för det är faktiskt kommunens sak att ta fram det och det finns 
alternativa ställen. (M2) 

 
Det var inte förrän i december 2013 som en förespråkargrupp etablerades, det vill säga en 

medborgargrupp som stödde förslaget om en exploatering i området kring Mälaren i form av 

Väsby Sjöstad. En representant för denna sida berättar om initiativet. 

 
[D]å sade vi, vi gör det här seriöst. Och då valde vi att bilda en ideell förening för vi ville inte 

att vi skulle sitta i knät på politiker. Utan det skulle vara folkviljan som avgjorde så vi gjorde, vi 
bildade en styrelse då, kom igång med en ideell förening. Och sen valde jag att bilda ett 
ambassadörnätverk runt mig som, med stöd av mig då drev processen framåt. (M1) 

 
Medan nej-sidans argumentation var förhållandevis enkel och offensiv, som beskrevs ovan, 

var ja-sidans linje mer omfattande och defensiv. En intervjuad politiker inom Alliansen 

beskriver ja-sidans linje som mer ”bökig”. 

 
Jag skulle nog säga att ja-sidan, då var det nog lite bökigare för det var Alliansen som drev det. 

Alliansen som sitter och styr, Alliansen som tar fram [förslag]. Vi talade om att ’det här vill vi 
uppnå’ och sen så jobbades det med det. Vi hade ju också [konsultbolaget] Ekologigruppen som 
var där och tittade på hur man ska göra. Hur skulle vi få det hållbart. Hur skulle vi klara 
miljökraven. Hur vi skulle klara av att få en sammanhängande stad. Hur skulle vi klara 
kommunikationer. Ja, hur vi skulle klara alla de här utmaningarna. (P2) 

 
Även på ja-sidan fanns representanter som kände sig obekväma med att officiellt ansluta sig 

till föreningen. En orsak, beskriver en intervjuperson, var att en handlare i Upplands Väsby 

utsattes av en bojkott på grund av sitt ställningstagande och att denna person därmed drog sig 

ur den aktiva roll på ja-sidan som personen inledningsvis hade. 

 
[E]n av våra stora ICA-handlare som gick in i föreningen som ordförande, han blev ju då, eller 

många uppmanade då andra nej-sägare att bojkotta honom. Att inte gå och handla hos honom 
[…] Jag mötte många företagare på vägen, som inte vågade ställa upp officiellt och säga att de 
stödde, fast jag visste att de gjorde det. För att då skulle de tappa kunder. 

 
Från redogörelsen i detta avsnitt är det tydligt att debatten kring Väsby Sjöstad genom 

beslutet om en folkomröstning kom att bli polariserad i två grupper – en för och en emot –

 vilket enligt flera intervjupersoner inte skapade de bästa förutsättningarna för 

medborgardialog eftersom det blev en så ”tydlig markering mot olika håll om vad man tycker” 

vilket gör att debatten blir ensidig, ”antingen är man för eller emot” (M3). En tjänsteperson 

beskrev hur kommunen redan efter valet 2010 försökte förändra sättet att organisera samråd 

och medborgardialog, men att det var svårt då den då redan inledda polariseringen hade 

bidragit till en misstro mot kommunen som var svår att få bort, hur kommunen än försökte 

arbeta på kreativa sätt med dialoger och mötesformer. 
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[Vi insåg att] vi måste ha möten på andra platser. Det kan inte bara vara vi som bestämmer på 

vilken plats, i vilken form osv. Vi försökte också ha ett möte till, lite senare, där vi ville ha en 
dialog där vi försökte dela upp dem i mindre grupper. Men då kom det folk som fortfarande var 
ilskna över att vi, i deras värld, hade gått ut med falsk information. De fick [ändå] en bild över 
att det skulle genomföras fast det inte var fallet. Så de kände att de hade blivit förda bakom 
ljuset. Det tog väldigt mycket energi. (T6) 

 
Parallellt med nej-sidans kampanj för en folkomröstning, tog kommunen förnyade krafttag 

under hösten 2011 för att försöka förändra situationen och bygga upp en mer positiv och 

konstruktiv diskussion kring planen för Väsby Sjöstad. 

 

Försök att vända förtroendeproblemen genom fokus på hållbarhet och hjälp av 
externa medborgardialogexperter  

Ett avgörande steg togs genom att anlita extern hjälp för att arbeta mer systematiskt och 

professionellt med medborgardialog. Betoningen på ”hållbarhet” accentuerades även i detta 

sammanhang.  

 
[J]ag kan tänka mig att man ville visa att man är extremt seriös. Alltså här bjuder vi in 

internationell expertis för att det här är ett sådant oerhört intressant projekt och vi är helt öppna 
för alla tyckare i det här projektet. Jag vet inte, men någonting sådant. Och att få mycket 
publicitet naturligtvis. (T2) 

 
En tjänsteperson menade att beslutet att anlita externa experter och göra en ”nystart” i 

dialogarbetet hade att göra med att förtroendet för kommunen var lågt vid denna tidpunkt. 

 
Vi har uppfattats som partiska, eller [vi drog slutsatsen att] förtroendet för oss kan vara skadat, 

det blir ofta det i planeringsprocesser i vilket fall. Men om vi nu ska vara noggranna med 
medborgardialog så gjorde vi en självrannsakan. [Vi kom fram till att] jo det kan ha skadats, vi 
kan ha uppfattats som att vi som tjänstemän vill det här. [Att vi ville] jobba för det här och [att 
det var] oklart vad vårt uppdrag var. Så vi sade att det kunde finnas fördelar med att ta in externa 
personer utan ett egenintresse i det här. Att de kunde driva den här processen gentemot 
medborgarna och att vi deltar, eller politikerna deltar. Tjänstemännen är med och lyssnar. (T3) 

 
Ett engelskt konsultföretag anlitades för att arbeta med så kallad ”community planning”. 

 
Jag tror egentligen community planning-aktiviteten var det avgörande steget från ett mer 

traditionellt sätt. Det beslutet togs väl någonstans våren 2011 efter samrådet, efter det politiska 
valet, efter [inrättandet av den] nya politiska majoriteten som ju var samma […] Det var med 
väldigt stor utgångspunkt från hållbarhetsproblematiken då. Jag upplevde väl att man tog till sig 
väldigt mycket av kritiken. Kritiken kom ju inte bara internt utan även från Länsstyrelse och 
regionplanerande organ att man såg det här som icke hållbart. Då blev direktivet ’Fortsätt med 
samma sak, det ska ta mindre av gröna ytor i anspråk och det ska vara tätare och innehålla mer 
bostäder så att det blir hållbart’. Då kom det här beslutet om community planning någonstans, ja 
där i krokarna, våren sommaren 2011. (T1) 

 
Arbetet med det engelska konsultbolaget var intensivt. Företaget, som för detta svenska 

uppdrag arbetade med ett antal samarbetspartners lokalt, inledde med att tillsammans med 
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kommunen arbeta med ett målgruppsarbete, samt uppmanade kommunen att kommunicera om, 

men även att söka upp medborgare som ansågs relevanta för, de kommande 

dialogaktiviteterna. Därefter kom representanter för företaget och deras samarbetspartners till 

Upplands Väsby för att arbeta intensivt med dialogarbete under en vecka. En konsult som 

arbetade under denna vecka berättar om hur arbetet inleddes och en tjänsteperson kommenterar 

just detta sätt att inleda dialogarbetet. 

 
Vi inleder ofta med en diskussion med alla samlade. Ibland besöker vi platsen tillsammans, 

men sedan har vi en workshop. Vi använder massor av anteckningar på blädderblock. Vi 
försöker gå från olika frågor till idéer. Folk kommer ofta till den här typen av möten med en 
negativ inställning, eller en uppfattning om tydliga problem, så vi försöker prata om det först. 
Sen övergår vi till mer positiva marker. (K3) 

 
Dels fanns det schemalagda aktiviteter, dels fanns det alltid människor där att ta emot en när 

man kom. Då började det med att man [i storgrupp] pratade om sina drömmar och sina 
mardrömmar, rädslor kring att utveckla Väsby Sjöstad. Vilket var en sådan väldigt bra process 
för då fick man komma dit och så fick man säga vad man tycker man kunde säga ’Men jag hatar 
det här. Jag hatar det verkligen. Vad håller ni på med? Ni förstör mitt liv.’ Och någon annan 
kunde säga ’Alltså jag vill inte bo någon annanstans. Jag vill bo kvar i Väsby men det finns inga 
kvaliteter. Jag kan tänka mig att bo här.’ Och så säger man det inför alla och det kommenterar 
man inte. Man kommenterar inte varandra utan man får bara säga det här. (T3) 

 
Efter denna ”uppmjukande” aktivitet genomfördes mer konkreta dialogaktiviteter kring 

området som planeras. En intervjuad konsult berättar om detta där poängen som lyfts fram är 

att dialogen organiseras i smågrupper kring olika teman. Smågrupperna är placerade runt olika 

bord i ett större rum där deltagarna får välja vilket tema de vill diskutera. 

 
[Vi] försöker vi ta oss till mer konkret planering där vi sitter runt bord och börjar designa. Vi 

berättar för dem vad det finns för bord och vi säger att det inte finns några strikta regler om att 
man bara får prata om transport, eller bara om miljön. Man får prata om vad man vill, men det 
finns vissa förslag på inriktningar. (K3) 

 
Flera intervjupersoner berättar på ett positivt sätt om de workshops i mindre 

gruppkonstellationer utifrån olika teman. En person beskrev det som att den arga tonen som 

hade dominerat under tidigare samrådsmöten som arrangerades i form av ”stormöten” där en 

mindre grupp på några få personer hördes förhållandevis mycket, blev annorlunda och mer 

positiv när dialogerna genomfördes i mindre grupper där det blev möjligt att få fram mer 

kvalitativa samtal. 

 
Det har ju varit en massa olika dialogaktiviteter […] Då [under community planning-veckan] 

lyckades vi faktiskt få diskussionen, [alltså] samtalet att vända. Inte så att folk jublade att ’Nu 
ska vi bygga här nere’, men samtalet fick en helt annan ton och en helt annan liksom, liksom vi 
fick bort de här, ja översta [tonerna], liksom nu är inte jag musiker, men liksom de här som 
börjar gå på rundgång hela tiden. [Nu] fick [vi] en diskussion om vad det skulle betyda och vad 
det är som vi faktiskt ser som viktigt. […] Den diskussionen hade vi ju inte fått överhuvudtaget 
innan. (P1) 
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En tjänsteperson beskriver på liknande sätt att community planning-aktiviteterna var mycket 

positiva genom att de verkligen öppnade upp för medborgare att påverka. 

 
De lyssnade ju jättemycket på allmänheten och det som kom fram på de här samrådsmötena 

och kunde göra sin egen tolkning lite […] Deras förslag det var bland annat några naturområden 
som de verkligen ’Nej men här kan ni, här har ni planerat alldeles för mycket bostäder i ett 
väldigt värdefullt naturområde’. Jag tror att de här guidningarna [som gjordes som en del av 
medborgardeltagande] där ute med de här ganska rabiata [miljökämparna], det bidrog till att 
detta [med att bevara naturområden] lyftes fram så starkt [i det engelska företagets förslag]. (T2) 

 
En konsult som medverkade under community planning-aktiviteterna poängterade att det är 

centralt att hela tiden dokumentera idéer som kommer från medborgare. Personen lyfte också 

fram vikten av att lyssna på olika sätt, både i tal och skrift, för att fånga så många röster som 

möjligt. 

 
Vi fångar in allt. Vi använder post-it lappar när människor skriver saker med sina egna ord. Vi 

sparar dem och vi läser dem högt och vi sätter dem på väggen. Vi skriver rent allihop och 
analyserar och syntetiserar vad de handlar om. Det vi gör är egentligen att omvandla dem till 
användbar data, inte bara en bunt med individuella synpunkter, utan vi omvandlar dem till något 
meningsfullt. (K3) 

 
Alla är inte bekväma att prata [uttrycka sig muntligt], men alla kan skriva något. Och om du då 

läser upp vad de skrivit, ökar sannolikheten att de svarar och säger att det är deras egen 
synpunkt. Om du bara låter folk prata, så blir det bara några få personer som säger samma sak. 
(K3) 

 
Konsulten beskrev även andra typer av aktiviteter som kom att bli del av community 

planning-processen, där personer från den inhyrda konsultfirman, på initiativ av engagerade 

medborgare, följde med på promenader i det aktuella området.  

 
Vi drog igång en dialog. Folk kom in till vår arbetsplats medan vi arbetade [med förslagen som 

kommit in] och tog med sig svamp och annat. Vi gick [också] ut och tittade på andra saker. 
Under team-arbetet gick vi fortfarande ut och gick runt på olika platser som de ville visa oss. Så 
det var väldigt viktigt att de upplevde att vi förstod deras perspektiv. (K3) 

 
Efter de olika workshopaktiviteterna som pågick centralt i kommunen under en helg, drog 

sig arrangörerna från England tillbaka till ett hotell för att arbeta fram ett förslag utifrån 

inkomna medborgarsynpunkter. Helgen efter återkopplade de till medborgarna, återigen 

centralt placerade i kommunen. 

 
Sen återkopplade de redan helgen efter. Då bjöd man in stort och så hade man en föreläsning 

[…]och så återkopplade man det där. Det som var så bra var att man fick en direkt respons, vad 
har det [som] jag tyckt lett till? (T3) 

 
Även om många intervjuade uttryckte att det fungerade mycket bra med det engelska 

konsultbolaget och att resultaten från medborgardialogaktiviteterna uppfattades positiva, fanns 
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också vissa utmaningar i att arbeta med ett utländskt företag som inte kände till alla svenska 

förhållanden och värderingar.  

 
De satte igång med medborgarna och det fanns väl en del språkförbistring eller 

kultur[problem]. De förstod till exempel inte vad allemansrätt var förrän efter ganska långt in i 
projektet. Men också deras syn på ’gröna värden’ är ju en helt annan än vår. De förstår inte hur 
man kan ta någon naturyta i anspråk över huvud taget. Vi har översatt till engelska förhållanden 
där det finns extremt lite av den varan, med skog, medan hela Sverige är full. Och vi har 
problemet med gleshet, fast de har ofta för tätt […] Så där upplevde jag att det tog ett tag innan 
de förstod den problematik som vi har och vad vi försöker åstadkomma. (T1) 

 
Dessutom fanns i processen fanns flera sätt att se på hållbarhet, vilket också skapade vissa 

oklarheter och spänningar. Ett sätt att se på hållbarhet, förklarar en intervjuperson, gällde 

miljömässiga värden vilket handlade om att begränsa ingreppen i de naturvärden som fanns i 

området. Denna linje drevs tydligt av Naturskyddsföreningen. Det fanns också 

miljödiskussionen med fokus på miljövänligt byggande och ekologiska värden. En politiker 

inom Alliansen uttryckte sig på följande sätt. 

 
Vi satte ambitionen att detta skulle bli Sveriges miljövänligaste stadsdel. Det här är ett 

spjutspetsprojekt som vi för en gångs skull då skulle visa att vi kan bygga det här utan att 
åstadkomma de här stora skadorna på helheten. Det blir ju naturligtvis inverkan lokalt, men att 
som en helhet skulle det här vara ett hållbart projekt. […] Sen kom ju det första samrådet, det var 
2010. Det tycker jag var väldigt intressant därför att då hade vi haft en process. Återigen det var 
väl inget som jag jublade för, ska jag säga, men då hade vi haft en process där projektet hade 
krympt och krympt och krympt. Det hävdar jag var en direkt reaktion på att det var så 
kontroversiellt. Man försökte liksom ’Om vi drar ner det lite, drar ner det lite, drar ner det lite, så 
blir det inte så kontroversiellt. Det är inte så mycket, inte så stort’. Men det blev ju väldigt tydligt 
i samrådsprocessen att med de volymerna som kartan [visade] då, skulle vi inte klara 
hållbarhetsmålen […] därför att det var för liten massa människor där ute. Man skulle inte klara 
den sociala hållbarheten. Man skulle inte klara den ekologiska hållbarheten. (P1) 

 
Intervjupersonen som refereras i citatet ovan kommer under intervjun även in på hållbarhet i 

termer av sociala strukturer såsom kommunikation, förskolor, butiker, och liknande, där 

hållbarhet handlar om att skapa ett tillräckligt stort befolkningsunderlag i området för att 

motivera denna typ av infrastrukturella investeringar. Från att det första förslaget på 

exploatering av området vid Mälaren hade handlat om att bygga 300 bostäder, ökade antal 

bostäder under tidens gång. Inom Alliansen kom man fram till att 3000 bostäder utgjorde den 

kritiska gränsen (P1), vilket således var mycket mer än vad som ursprungligen hade föreslagits 

samtidigt som förslaget innehöll tydliga begränsningar i hur mycket grönområde som fick 

exploateras. En lösning på detta dilemma var att bygga tätare och mer på höjden, jämfört med 

hur man ursprungligen hade tänkt. Detta var emellertid inte en lösning som det engelska 

konsultbolaget föreslog eftersom de hade ett annat perspektiv och en annan förståelse på det 

planerade området. 
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Deras resultat var mycket mer bevarande av grönytor, kan man säga, på bekostnad av effektiv 
kollektivtrafik till exempel, på bekostnad av täthet. Det var väl vår allvarligaste kritik efteråt att 
de [bara] fick in 2000 bostäder. Det räcker inte för en grundskola. Det räcker inte för bra 
dagligvaruservice. Det räcker inte för kollektivtrafik. Då tyckte vi att då faller hållbarheten med 
projektet och det var ju det som vi lyfte fram i politiken som vår allvarligaste kritik. (T1) 

 
En annan aspekt som påverkade arbetet med community planning var att motståndarsidan, 

som tidigare nämnts, hade en strategi att vara emot planen helt och hållet, vilket innebar att de 

inte föreslog, eller ens engagerade sig i, andra förslag som gällde det aktuella området.  

 
Ja men man kan säga att den processen [community planning] den ledde ju till att man 

[kommunen] försökte ta den hänsyn som man kunde göra om man byggde just här. Och den 
ursprungliga planen justerades faktiskt allt eftersom synpunkter som kom [fram] […] [Det var 
bra tillfällen för medborgardialog] det tror jag, men vi var ju emot att man skulle bygga där, så vi 
var inte så himla intresserade av att diskutera alla detaljer om hur det skulle se ut. Och 
[alternativet att inte bygga alls] fick man inte diskutera. Det var ju givet [att det skulle 
byggas]. (M2) 

 
Några andra kritiska röster som höjdes gällande community planning-aktiviteterna, gällde 

att vissa medborgare uppfattade att de verkligen hade blivit hörda, medan andra snarare 

uppfattade att det var en väldigt styrande aktivitet. 

 
Jag upplevde väl lite som att de här konsulterna, de ville inte höra om man kom med någonting, 

något kritiskt. Då ville de inte gärna höra det. De tyckte att man skulle vara [positiv, annars] blev 
de på lite dåligt humör nästan. De kanske tyckte att det var för många som hade kritiska 
infallsvinklar [medan de i stället] tyckte att ’nu ska vi vara konstruktiva’ och så där. Så jag 
tycker inte de var så konstruktiva på det viset […] De fick ju också instruktioner från 
kommunledningen att si men inte så liksom, så de var ju också styrda. Så det var lite bluff och 
båg också. (P3) 

 
Jag fick en känsla på återkopplingsmötet att en del var jättenöjda medan andra tyckte att de här 

arkitekterna hade lagt orden i munnen på dem […]’Nu har vi sammanställt det ni har sagt och vi 
har tagit in vår expertis som arkitekter om vad som vore bra utveckling ’. Och då hade de ju tagit 
det förslaget som kommunen hade arbetat fram och förändrat det markant. Det hade de gjort, 
absolut. Men hur mycket hade de lyssnat? När det här återkopplingsmötet var gjort, var det en 
del som var jättenöjda som kände ’jo men jag har blivit lyssnad på. Det här är en bra 
kompromiss. Jag kan skriva under på den’. Medan andra var modfällda och kände inte igen sig. 
(T3) 

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetet med en community planning-process 

som genomfördes 2011 med hjälp av ett engelskt konsultbolag, uppskattades av många men att 

det också kantades av vissa svårigheter. Flera intervjuade tjänstepersoner uttryckte samtidigt 

en ödmjukhet och förståelse för att en fungerande medborgardialog är något som behöver läras 

in under en längre tid. Community planning-arbetet sågs som en bra startpunkt och en god 

början till lärande. Men hur gick det då i folkomröstningen i september 2014, efter år av 

diskussioner, förberedelser och satsningar på nya arbetssätt kring medborgardialog? 
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Folkomröstningens resultat – planen läggs på hyllan 

Frågan som till slut ställdes i folkomröstningen var kopplad till det nya förslag som 

utvecklats, och justerats i olika omgångar av medborgardialog, för det aktuella området. 

Folkomröstningen genomfördes som en del av det ordinarie valet den 14 september 2014 och 

röstdeltagandet var högt: 22.923 medborgare röstade, vilket innebar att drygt 70% av 

kommunens röstberättigade  medborgare deltog. Resultatet blev 10.166 röster för förslaget och 

11.152 röster emot samt 1500 blankröster. Med detta valresultat lades förslaget om att bygga 

ut Väsby Sjöstad ned, trots att folkomröstningen enligt lag endast var rådgivande. Det blev 

även ett skifte i den kommunala styrningen då Alliansen förlorade mot en röd-grön majoritet.  

Samtliga intervjupersoner har under studien uttryckt att kommunens tjänstepersoner 

arbetade oerhört professionellt under hela processen och höll sig neutrala i utredningen av det 

politiskt beslutade förslaget om en utbyggnad kring området vid Mälaren. En politiker 

resonerar om detta. 

 
I mitt perspektiv [har det fungerat ]jättebra. Jag tycker att de har gjort ett fantastiskt arbete både 

här i planavdelningen och planarbetet så, men också i de här dialogaktiviteterna som ligger [till 
grund för arbetet samt] att ta hand om det resultatet. (P1) 

 
En intervjuperson på motståndarsidan menade dock att kommunen under valspurten var 

alltför subjektiv och marknadsförde Väsby Sjöstadsområdet som positivt genom allt insamlat 

material om olika planförslag som visades upp. Intervjupersonen uttryckte det som att 

motståndssidan hade två motståndare informationsmässigt: ja-sidan och kommunen.  

Förespråkarna – ja-sidan – menade å andra sidan att kommunen inte gjorde tillräckligt just i 

slutfasen, för att marknadsföra själva folkomröstningen. Många medborgare, menade denna 

intervjuperson, kände inte till att det var en folkomröstning kring detta område, vilket gjorde 

att de i hög grad påverkades i sitt beslut av information de fick när de kom för att rösta i det 

ordinarie valet. Där hade motståndarsidan lyckats mobilisera flest personer och kunde därför få 

många röster, var denna persons slutsats. Trots att Väsby Sjöstadsplanerna hade diskuterats 

under flera år i lokalpress och genom olika kommunikationsaktiviteter som kommunen haft 

under lång tid, var den intervjuade politikern mycket förvånad över den låga kännedomen om 

hela processen generellt och om folkomröstningen specifikt, vilket blev tydligt på valdagen i 

september 2014. 

 
En sak som jag tror olycklig, det var att kommunen satte ju munkavel på sig själv sista året. 

Egentligen innan folkomröstningen och det var väl av oro för att liksom uppfattas som att man 
var, som att kommunen var en part i målet så att säga. Men det gjorde ju också att 
informationsflödet från kommunen tystnade ut. Det tror jag kanske var lite synd […] Jag har inte 
riktigt kunnat smälta [det] än. Alltså så många som jag hörde på valdagen som inte visste att vi 
skulle ha folkomröstning om Väsby sjöstad. Det var jättemånga. Jag vet ju att man kan missa 
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saker och så här, men det här har varit den största frågan under 7-8 år tillsammans med några 
andra [frågor, såsom skolan]. Det har stått nästan varenda vecka i tidningen och vi har haft så 
mycket aktiviteter. Ändå visste inte folk att det fanns en sådan här plan (P1). 

 
En intervjuad tjänsteperson diskuterade just om utmaningen för förvaltningen med att vara 

neutral och lyfte fram exemplet om tiden före folkomröstningen då det enligt intervjupersonen 

hade varit önskvärt att kommunicera mer information gentemot medborgarna än vad som 

gjordes. 

 
En sådan där knäckfråga [vi hade var], när vi inför omröstningen [funderade på om] det var OK 

att visa en fin glassig bild på segelbåtar och sådana där saker, till exempel. Då har nej-sidan tyckt 
’Nej det där är marknadsföring. Skriv text!’. Det var lite svårt att acceptera. Jag skulle egentligen 
velat ha gjort mer information till medborgarna, som var informativ om vad det innebar det här. 
Sen får de rösta ja eller nej. […] Eftersom det blev en folkomröstningsfråga så fick vi sätta oss i 
baksätet och försöka vara neutrala […] så att de skulle få utrymme, ja- och nej-sidan, att ge 
information. (T6) 

 
Efter denna beskrivning av den process som inleddes med att en idé om att exploatera 

området vid Mälaren väster om Upplands Väsby centrum och som avslutades med att hela 

planen lades ned efter en genomförd folkomröstning där motståndarsida vann med en knapp 

majoritet, följer här en tematiskt inordnad fördjupning av detta fall. De teman som valts ut 

berör på olika sätt organiseringen av kommunens arbete med att skapa och genomföra en plan 

för fortsatt utbyggnad av Upplands Väsby, liksom konsekvenser – i form av dilemman och 

utmaningar – som följer av de organisatoriska val kommunen gjort.  

 

Fördjupning – dilemman och utmaningar i Väsby 
Sjöstadsprocessen  

Ett parallellt spår – ”sätta Upplands Väsby på kartan” 

Även om det enligt ovan gjorda beskrivning fanns problem med arbetet att engagera 

medborgare, och resultatet från folkomröstningen inte ledde till ett positivt beslut om fortsatt 

samhällsutbyggnad i området vid Mälaren, ser flertalet intervjupersoner Väsby Sjöstadsarbetet 

som mycket positivt. En politiker uttrycker att det visserligen kostat mycket men det har också 

lett till mycket bra resultat som kan användas för kommande planprocesser. 

 
Vi har vågat tänka nytt och sen har vi lagt ner väldigt mycket pengar.  Alltså vi har ju satsat 

otroligt många miljoner på att hitta ett sätt. (P2) 
 

Många lyfter på liknande sätt fram att man inom kommunen dragit viktiga lärdomar om 

ökad, och nya former för, medborgardialog inför kommande planarbeten. Det finns emellertid 

också vissa som argumenterar för att den stora satsningen under Väsby Sjöstadsprocessen, 
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bland annat genom arbetet med community planning, varit ett sätt att ”sätta Upplands Väsby 

på kartan”. Den ovan refererade politikern fortsätter att beskriva att det faktiskt fanns ett annat 

syfte med detta intensiva och resurskrävande arbete: att förändra och stärka kommunens image 

och position mot omvärlden. I exemplet nedan tar intervjupersonen upp förhållandet till 

byggindustrin. 

 
Men vi har också haft ett annat syfte. Man ska inte hyckla med det. Vi ville sätta Väsby på 

kartan. Vi som så att säga Edge-kommuner – förortskommuner – vi är ofta väldigt anonyma. Vi 
vill ju ha ett Stockholm som växer så vill få möjlighet att få byggindustrin, alltså de privata 
aktörerna, att komma till Väsby. ’Kom och bygg till oss!’. Det hade vi sagt tidigare, [alltså] kom 
och bygg, men de kom ju aldrig [då]. (P2) 

 
Samma intervjuperson fortsätter att resonera om vikten av att öka inflyttningen till 

kommunen. 

 
Det här är investeringar [i medborgardialogarbete]. Vi har ju pratat om investeringar. Nu har vi 

fått skriva av investeringen […] Det viktigaste uppdraget som en kommunstyrelse har är att 
[skapa en vision över] hur ett framtida Upplands Väsby ska se ut. Det är det viktigaste 
uppdraget. Och vi har haft en idé också, kan jag avslöja. Vi har haft en idé för att fixa ekonomin 
[och det] är att få en stor inflyttning, vilket är vårt mål. Då är man ett dynamiskt samhälle. Då är 
det intressant att arbeta i vår kommun [till exempel] som tjänstemän i en kommun som växer och 
har idéer och tankar. Det är inte en kommun där man sätter sig ner och förvaltar, ’Nu ska jag 
jobba här närmaste åren och kan ta det lite lugnt’. Ekonomin stärks för varje person som flyttar 
in, bidrar med ungefär 40 000 kronor varje år. Evigt. Stärker ekonomin väldigt, väldigt mycket. 
Så att det har varit vårt sätt att lösa [problemen]. Inte skattehöjningar utan inflyttning [till en 
kommun som uppfattas attraktiv]. Så att det har varit en strategifråga. Och för att lyckas med det 
så måste vi bygga bostäder och för att bygga bostäder måste vi, ja, du förstår. (P2) 

 
Under den tidiga processen med att utveckla idéer och planer för området kring Mälaren, 

fanns en tydlig och större önskan inom kommunen att förändra bilden av Upplands Väsby som 

”förort” till ”stad”. En intervjuad konsult beskriver sin bild av detta. 

 
Det är ingen orimlig kommunal ambition att inte vilja vara förort bara. Där de har under många 

årtionden haft problem med att folk flyttar dit och sen när de vill uppgradera sig då flyttar de till 
en annan kommun med bättre status och på det viset har deras kommunala skattekraft och så 
vidare hållit sig tillbaka. Det där ville de göra någonting åt. De ville göra sig till en mer attraktiv 
lokaliseringsplats. (K2) 

 
Konsulten, som under den tidigare fasen av Väsby Sjöstadsprocessen hade engagerats för att 

arbeta med denna i omvandlingsidé, fortsätter att beskriva hur det kom en impuls om att 

koppla ihop beslutet om att utveckla ett plan för området kring Mälaren med ett annat 

kommunalt beslut om att gå från ”förort” till ”stad”. 

 
Men det kom [en impuls om] att injicera sjöstadsprojektet lite grand eller ja, det hade 

diskuterats tidigare. Det fanns nämligen ett kommunalt beslut om att man ville göra den här 
resan från förort till stad. Man var den här förorten med ett antal bostadsområden ute på åkrarna 
där. Det var ju en gammal stationsort som hade blivit förort, men nu ville man bli mälarstad. 
Man ville profilera sig som någonting annat än den där förorten. Och då fanns det en gammal 
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längtan att få vara mälarstad eftersom man ligger så lockande nära, men inte ända riktigt fram. 
Och då var det ju bara det att det ligger en Järva-kil där, den grönkorridor som ligger i vägen, så 
att säga. (K2) 

 
En tjänsteperson beskrev hela Väsby Sjöstadsprocessen som styrd och finansierad från 

kommunledningskontoret, snarare än Stadsbyggnadskontoret som var den förvaltning som 

ansvarade för själva genomförandet. På detta sätt, menar intervjupersonen, att processen var en 

kommunikationsprocess från kommunledningens sida snarare än en ren 

stadsplaneringsprocess. 

 
Kommunledningskontoret drev frågan i [Väsby Sjöstads-]processen. Den motsättningen har ju 

funnits även i ’Fyrklövern’ [en av de andra stora planprocesserna i kommunen], där 
kommunledningskontoret har gått in och drivit och konkurrerat med stadsbyggnadskontorets 
uppgifter. Så har ju kommunen fungerat lite grand. I efterhand […] ser jag att det var 
kommunledningskontorets sätt att säga ’Stadsbyggnadskontoret: vakna och våga ta egna initiativ 
för Väsby behöver kreativiteten’ och att det faktiskt ledde till det […] Det blev 
kommundirektören som betalade i slutändan. Så det var ju ett kommunikationsprojekt 
nästan. (T3) 

 
Denna bild bekräftas av en annan intervjuperson inom förvaltningen, det vill säga att Väsby 

Sjöstadsprocessen inte endast handlade om just denna planprocess. Efter en period av nedgång, 

förklarar intervjupersonen, blev denna process en del av ett större projekt om att ”sätta 

Upplands Väsby på kartan”. Detta skedde i takt med att planen för detta område kom att 

omfatta alltfler bostäder och investeringar och beslut togs om att engagera det engelska 

företaget för community planning. 

 
Vi tappade befolkning. Vi var en av de få kommunerna som 2002–2003 minskade befolkning i 

ett växande Storstockholm. Vi tappade naturligtvis skattekraft. Samhället blev inte så kul. Massa 
gamla gubbar och kärringar och inga barn […] För mig var det så att det här [med 
medborgardialogsatsningen i Väsby Sjöstadsprocessen] är ett sätt, ungefär som i ’Väsby Labs’ 
[ett specifikt projekt inom kommunen vilket syftat till att utveckla arbetet med medborgardialog] 
också, att vispa upp en massa damm och så får man väl se alltså, för vi var i nästan desperat 
behov av att synas då någonstans 2004-2005. […] [Vi resonerade] ’Det här kommer att bli 
spännande. Det här kommer att sätta Väsby på kartan [för] vi har ett generellt uppdrag på att 
sätta Väsby på kartan, lyfta Väsby. Näringslivet tycker att det är bra, befolkningen tycker det är 
bra, politiken tycker det är bra […]’ [Så vi var] laddade för [att genomföra community planning 
med hjälp av det inhyrda engelska företaget] och vi sade att det är en del av utvecklingsagendan 
och utvecklingspengen. (T4) 

 
Samma tjänsteperson berättar vidare om när den nya kommunstyrelseordföranden tog över 

efter valet 2006. Den avgående socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden fick frågan att 

reflektera över om det fanns något hon hade ångrat eller velat göra annorlunda under sin tid. 

Hon svarade att de hade rest för lite, vilket intervjupersonen menade att den tillträdande 

kommunstyrelseordföranden tog fasta på. 

 
Det tog [den nya KSO] till sig […] Vi skulle till England eller Holland eller Tyskland. Då 

ställde han sig i tidningen och sade det här är jätteviktigt för att få in kunskap. Alltså inte huka 
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som det vanliga är i kommunalsvängen […] utan han sade att vi ska ut och åka. Det är viktigt att 
vara ute och åka. Vi kan inte åka till grannkommuner bara utan vi ska ut. Det har haft jättestor 
betydelse också, för det öppnade upp. Och vi har åkt i stora grupper. Alla politiska partier har 
varit med och 10-15 tjänstemän. Så vi har varit ute och rest, 20-25 personer i grupper. Det har 
haft enorm betydelse för att öppna upp för andra tankar för andra sätt att tänka när det gäller hur 
man bygger stad och olikhet och så här. Det har öppnat för Väsby Labs att vi har så många 
exploatörer som vill vara med nu. (T4) 

 
Resorna som genomfördes med medarbetare från kommunen syftade till att inspirera 

kommunen till nytänkande, inte enbart för Väsby Sjöstadsprocessen utan för den framtida 

utvecklingen av kommunens samhällsutbyggnad mer generellt. 

Inom kommunen var det vissa som uppfattade att denna parallella ambition som något 

störande för arbetet med Väsby Sjöstad genom att det bland annat uppfattades som svårt för 

projektgruppen att få den tid som behövdes för att genomföra dialoger och aktiviteter i en 

rimlig takt. Kravet på att göra en miljökonsekvensbeskrivning uppfattades exempelvis svårt att 

uppfylla i ett visst skede i processen, liksom uppsökande aktiviteter gällande 

medborgargrupper som inte deltog i de organiserade dialogmötena. 

 
Det skulle gå så fort [från kommunledningens sida]. Och det är klart att där var det ju mer 

politiskt. Man kände ju att [kommunledningen var mer] övergripande, svävande, och otydlig, 
men där tjänstemännen, i det här fallet då [projektledaren], visste att de måste ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning. Jamen göra de här sakerna och träffa [vissa medborgare] (M3) 

 
En tjänsteperson berättar vidare om några filmer som handlade om hur Väsby Sjöstad skulle 

kunna se ut, vilka lades ut på hemsidan under processens gång. Problemet, menar 

intervjupersonen, var att detta agerande kom plötsligt och att det inte rimmade väl med 

ambitionen att engagera medborgarna.  

 
Men några av oss tänkte väl i början där, när man började visa filmer om Väsby Sjöstad i 

centrum och på nätet, om att så här kommer det att se ut. [Det pratades] om det som att det var 
nästan färdigt. ’Jaha men hur rimmar det med att man inte alls har tänkt färdigt?’ [var vi några 
som tänkte]. Det var två olika sätt att hantera saken på helt klart, som inte hängde ihop. […] [Vi 
var några som tänkte] ’oj oj oj, här går det fort och här är man ute och säger saker som man inte 
har någon koll på’ […] Men [visst], vi hade möten där vi stämde av de här grön- och blåplanerna 
och hållbarhetsprogram och så där. Så det var väl en hyfsat öppen intern process. Sen hände det 
ju ganska mycket mellan varje möte som man inte var så involverad i […] Det gick fort framåt, 
tycker jag. Och jag kan väl tycka att några av de stora frågorna sköt man på ganska länge. Det 
här med intrånget i naturreservatet, det gjorde man juridiska, rättsliga undersökningar av som 
man sedan, ja man pausade lite med [men] så fortsatte man ändå prata om att det var möjligt, fast 
juridiska utredningar tydde på att det kanske inte alls var möjligt. Sådana där riktigt svåra frågor 
upplevde jag att man, för mig på ett ganska obegripligt sätt, sköt i framtiden. Men det är inte helt 
ovanligt i planprocesser. (T2) 

 
Intervjupersonen avslutade resonemanget med att konstatera att det på ett sätt ändå kan 

finnas fördelar med att man inom kommunen ibland prioriterar att undersöka attraktiviteten i 

något, snarare än att fokusera på problemen och utreda dem, samtidigt som det gick emot 
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intervjupersonens egna principer att blunda för problem och att det är mindre bra om 

problemen inte hanteras ordentligt alls. 

 
Ja, jag tycker att det är vanligt att man suddar förbi det som är problematiskt och svårt […] 

Ofta är det så att det som saknar juridiskt skydd, men som är bara någonting som är bra liksom – 
gröna kilar eller promenadstråk, vattenkvalitet som inte har med miljökvalitetsnormer att göra 
där det inte finns lagstiftning – då vet man att man kan slira i kurvorna. Så då är det klart att man 
kör på ändå och så skriver man att ’Vi bedömer att det här kommer att klara sig’ och så kör man 
på liksom. Det är bara när det finns juridiskt skydd [som för naturreservat exempelvis], skulle 
jag säga, som det kommer och biter en i rumpan. (T2) 

 
Det var inte heller alltid så transparent, fortsätter intervjupersonen, vad gäller alla ageranden 

som gjordes internt inom kommunen, vilket gjorde det svårt för inblandade tjänstepersoner att 

få överblick och insyn i processen. En möjlig förklaring kan vara att det fanns olika agendor 

inom kommunen – den om att få Väsby Sjöstadsprocessen så bra som möjligt, samt den 

bredare om att ”sätta Väsby på kartan”. 

 
Jag tycker nog att informationen internt i tjänstemannaorganisationen, om alla steg och vad 

som faktiskt pågick, var väldigt knapphändig. Det kanske var några få som fattade vad som 
hände, medan jag var mer så här ’Oj, nu är det liksom ett möte. Vad ska det handla om?’. Och nu 
ska vi dessutom ha massa internationella forskare – varför då? Alltså så där, förankra, tala om, 
vad händer nu, varför gör vi det här? [Förmedlar man det], så kanske man får ett annat 
perspektiv när man går dit. Eller så kanske det är meningen att man ska vara så där helt 
oförberedd och bara kastas in i någonting? Jag vet inte. (T2) 

 
En intervjuad konsult lyfter också fram att det inom kommuners olika förvaltningar finns 

många krafter som drar åt olika håll och att detta är något som ofta döljer sig under ytan, som 

konsulten formulerade sig: ’Hela det där spelet mellan kraftstyrkan i de olika kommunala 

förvaltningarna är otroligt viktigt och svårt att komma åt’. (K2) 

Kommunikationen internt i kommunen tycks således ha påverkat processens gång, där vissa 

intervjuade tjänstepersoner upplevde att processen inte var transparent och att 

kommunikationen av bilder och information på hemsidan ibland gick lite väl snabbt fram. En 

intervjuad politiker lyfter fram sättet att välja ut det som ska representeras, och att 

kommunicera detta i media, är avgörande för den bild som många därefter får av arbetet, både 

internt gentemot tjänstepersoner i kommunen och gentemot medborgare. Intervjupersonen 

refererar till den (ovan nämnda) händelsen då kommunens kommunikationsavdelning skapade 

och spridde filmer av Väsby Sjöstad för att lyfta fram en positiv bild av hur området kunde se 

ut. Den intervjuade politikern menade att filmerna gav en alltför ensidig bild och att vissa 

negativa aspekter valdes bort. 

 
Bara det med att man visar de här planerna, och man gör väldigt fina animationer och allt 

möjlig, [leder till uppfattningen att] man är för någonting. Man förskönar liksom lite så […] 
Ritar man fina hus, är det ju klart att vem tycker inte det är fint? Det tycker ju vem som helst. Ja, 
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man kan ju tänka tanken, men det är jättesvårt. Någonstans kanske man skulle ritat de här 
bilköerna och de här avgaserna från bilarna som får köa in i området. För ja, så kan det också bli 
liksom […] Har man en idé så presenterar man det ju alltid positivt […] men det blir ju också så 
att kommunen inte blir riktigt neutral så. Det är ju så man ofta gör med byggprojekt också. Man 
vill sälja in dem på olika sätt. Man annonserade ju i dagspressen, de här Dagens Nyheter och 
Svenskan […] med sådana här bilagor ’Här är Väsby Sjöstad, den ska byggas 2012. Då kan ni bo 
här’.  (P3) 

 
I arbetet med att ”sätta Väsby på kartan”, menar en annan intervjuperson att det var bra både 

med negativ och positiv medial uppmärksamhet. Intervjupersonen hänvisar till en annan 

planprocess, men som enligt tjänstepersonen, hänger ihop med den större målsättningen för 

kommunen som helhet. Det exempel på medial uppmärksamhet som tas upp i följande citat 

handlar om en visionsfilm som visserligen inte handlade om Väsby Sjöstad utan i stället 

fokuserade på det mer centrala området kring tågstationen. Exemplet illustrerar kommunens 

parallella ambition att kommunicera en ny identitet som ”stad” snarare än ”förort”. 

 
Vi fick in [den välkända arkitekten Zaha] Hadid i Väsby entré, och det är en ren sinkadus att vi 

fick in Hadid […] Och vi hade lite annan tur då för blev det en sådan där [stor medial 
uppmärksamhet]. Vi fick mycket skit för det där fast vi fick också pluspoäng. För det var någon 
som påstod att vi inte hade gjort någon upphandling och hela det paketet. Då fick [en 
kommunrepresentant] stå i ABC-nytt en hel dag och säga att vi har gjort rätt, vi har gjort rätt, så 
här. Till slut tröttnade kameran på att köra [detta] i tv. [Och] då hade ju vi gjort en [visions]film, 
[…] Medan [kommunrepresentanten] stod där [i blickfånget], då körde de filmen i tv. Fem 
gånger på en dag körde de filmen med Hadids ritningar […] Alltså får man ett sådant inslag på 
prime time gratis, då är det bra […] Alltså, varumärket Väsby är riktigt ordentligt upphasat [efter 
alla dessa insatser i olika planprocesser]. (T4) 

 
Vad detta avsnitt har visat är att det parallellt med det specifika arbetet med planprocessen 

kring Väsby Sjöstad fanns en annan ambition, eller agenda, inom kommunen att förändra och 

stärka kommunens uppfattade identitet för att därmed öka kommunens attraktionskraft och i 

förlängningen locka nya medborgare att flytta dit. När dessa två idéer kopplades ihop uppstod 

vissa spänningar som ledde till utmaningar för projektgruppen som arbetade med planen för 

Väsby Sjöstad. Det fanns emellertid ett antal ytterligare utmaningar som identifierats och 

diskuteras mer ingående i det följande. Dessa utmaningar handlar om mer specifika aspekter 

som kopplade till arbetet med att förändra formerna för medborgardialog och 

medborgarinflytande. 

 

Hur ska medborgardialog och medborgarsynpunkter användas i det politiska 
beslutsfattandet? 

[Det var] ganska oklart varför och hur. [Budskapet från politikerna var att] vi måste ut och 
möta folk och veta vad de tycker. (T1) 
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Citatet illustrerar att det inom kommunen inte var helt klart hur ökad medborgardialog exakt 

skulle gå till eller vad det egentligen syftade till. Många var samtidigt eniga om att det inte 

varit bra med det traditionella sättet att ha medborgardialog, som av en intervjuperson, som 

refererades inledningsvis, beskrevs som en ”död monolog”. Flera intervjupersoner beskriver 

vidare det som svårt med medborgardialog och att man som tjänsteperson ibland kan känna en 

viss rädsla för medborgardialog, men att det samtidigt är en nödvändig utveckling. 

 
Det är också lite farligt i och för sig, det ska man vara medveten om. Det var mycket enklare på 

den gamla tiden när politikerna sade ”Så här att nu ska det bli så här” och så blev det så. Men 
den tiden är ju förbi. (P2) 

 
Det är svårt det här då med dialog. För det är alltid det här att de som utsätts för dialogen 

kanske upplever som att ”Det här är något manipulativt, de bara låtsas att de lyssnar” och så där 
”Är det på riktigt?” liksom. Hela den frågan som alltid ställs. (P3) 

 
En annan svårighet, menar flera, är att ha allmänintresset i åtanke samtidigt som medborgare 

man för dialog med representerar särintressen.  

 
Man måste förstå att som politiker [har] man allmänintresse som man bevakar medan de 

[medborgare] som kommer [på samrådsmöten] och har mycket starka åsikter, i grund och botten 
har sitt intresse, det vill säga särintresse. Man måste hitta ett sätt att väga. Men det finns också 
kloka tankar i de som driver särintressen. Det gäller att fånga upp det då. Men man kommer 
alltid att […] finnas en liten klick som kommer att vara missnöjda. ’Det här ville vi verkligen 
inte’. Men jag hoppas ju och tror att man kommer att kunna i processen, ha fått folk att svänga 
lite i tankarna och säga att ’Men vi fick ju vara med och påverka i alla fall’. Men kärnan tror jag 
aldrig att man kan ändra på. (P2) 

 
Andra målar inte upp en lika problematisk bild. En tjänsteperson hänvisar till ett av de 

argument som lyftes fram i inledningen, det vill säga att medborgardialogen bör ses som ett 

sätt att inhämta kunskap. 

 
Man försöker få med kommuninvånarna, eller berörda, i ett tidigare skede genom att lyssna på 

dem. Att de får komma till tals. Då får man kunskap – man kanske ändrar sig lite grand också 
beroende på vad som kommer in – för de besitter ju mycket kunskap om sitt område som man 
kanske inte som anställd på kommunen alltid vet någonting om. Så att man vidgar 
kunskapsunderlaget och sen förhoppningsvis så ska det falla ut på något sätt också. Att man kan 
tillgodogöra sig deras idéer och tankar i det slutliga resultatet. (T5) 

 
En intervjuad politiker menar vidare att det kan vara ett sätt att spara resurser genom att 

förslag som läggs fram har justerats med idéer från medborgare, vilket skapar engagemang.  

 
Det som vi haft en teori om, som är svårt att belägga men som vi ändå tror på, men det går ju 

liksom inte att vetenskapligt bevisa, men vi tror ju att vi kan stävja ett och annat överklagande. 
Överklagande tar lång tid och det fördröjer en planprocess med kanske ett år eller ännu mer om 
man har otur. Tid är pengar. (P4) 
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Ytterligare en tjänsteperson menar att den förändrade medborgardialogen har gjort att 

kommunen blivit mer modern och kundanpassad. 

 
Vi har försökt flytta oss mot en bild där vi tänker på medborgarna först. Vi tror att medborgarna 

har kunskap som vi behöver. Vi tror också att de kanske till och med är duktigare eller har så 
pass mycket medskick så att de borde vara med i ett tidigare skede än det formella 
samrådsförfarandet […] Den resan från det här byråkratiska till att liksom verkligen se och möta 
kunderna och uppskatta den input som det är, det har varit en stor intern resa och den pågår 
fortfarande skulle jag vilja säga […] Samtidigt så ville politiken också driva mer kundorientering 
[…] Så man gjorde en stor förflyttning, både på dialogområdet men också generellt att öka 
valfriheten och mångfalden för medborgarna. Det [kundorientering] var liksom deras mantra. 
Och det började de med 2007 och så fortsatte man att sätta igång det här [med medborgardialog]. 
(T6) 

 
Den intervjuade tjänstepersonen uttryckte till och med att i förlängningen borde gränsen 

mellan medborgare och experter suddas ut. 

 
Att få vara med att medbestämma och medskapa, det representerar en maktbalans som är helt 

annorlunda än det här med dialoger och remisser [som vi har nu] där vi äger och håller i 
pennan. [Men i framtiden] släpper vi, det är inte vi som sitter på förslagslådan eller 
förslagsmakten eller beslutsmakten. Vi sätter ramen men de får leka. Även om du är 
planarkitekt, så sorry, du får inte hålla i pennan. Du får vara med och ge goda råd men de som är 
med här, det är de som ritar. […] Ja men lite så, expertrollen kontra coachrollen, det är lite 
samma resa som lärare eller andra tjänstemän har gått igenom, eller läkare för den delen. Många 
gånger kommer patienter in till en allmänläkare och kan mer om sin sjukdom än vad läkaren kan, 
det är inget konstigt. Och den resan menar jag, den kräver sin person. (T6) 

 
En tjänsteperson ger en annan bild och reflekterar på följande sätt över det som personen 

menar är ett ”synsätt” snarare än en metod och det framför allt handlar om att bygga 

förtroende. Tjänstepersonen, liksom en intervjuad politiker, hänvisar till den representativa 

demokratin som den grundläggande beslutsmodellen som till syvende och sist styr de beslut 

som tas.  

 
[M]an kan lura sig själv, tror jag, och säga till medborgarna att vi flyttar makten till dem, men 

vi har ju hittills inte frångått den representativa demokratin. Alltså besluten fattas i 
kommunstyrelsen utom i folkomröstningsfallet som ni påpekade, det är det enda medbeslutande 
fallet vi har haft. Så det gäller att vara tydlig med det också, så att man inte signalerar att nu 
öppnar vi här för att ni ska bestämma […] Jag tror inte på att medborgarna kan rita en stad, jag 
tror att det behövs en yrkeskompetens som hjälper lekmän att rita en stad. Däremot har man 
väldigt god bild av vad man vill och har visioner för sig själv och sin framtid och möjligen 
andras framtid också. Men man är inte stadsbyggare och det är också viktigt att säga att liksom 
medborgardialogen tar inte hand om professionen stadsbyggnad. Det tar hand om dialog och 
viljor och engagemang och idéer […] [för medborgarna kan bidra med] lokalkännedom […] Vi 
träffar inte medborgare därför att vi vill ha hantverket, utan idé, engagemang och allt det där. 
(T1) 

 
Till syvende och sist så måste vi som är valda genom allmänna val, vi måste faktiskt slutgiltigt 

avgöra. Man kan inte [överlåta] helt och hållet till en medborgardialog, att bestämma 
kommunens inriktning eller ett bostadsprojekt och så vidare. Däremot så kan man just ta det som 
en rådgivande [funktion]. (P4) 
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Hur den rådgivande rollen ska förmedlas blir därmed en kärnfråga. Det blir problematiskt, 

påpekar en tjänsteperson, om kommunen bjuder in till medborgardialog utan att klargöra vad 

dialoger syftar till och hur resultaten från dialoger ska användas. 

 
[D]et är det jag ser som problem, om vi inte kan kommunicera på vilket sätt man är delaktig 

egentligen. Om vi inte vet det när vi går ut och möter medborgaren. Då skapar vi bara problem, 
skulle jag vilja säga. För då skapar vi förväntningar som vi inte kan leva upp till. Men om vi är 
medvetna om det så ser jag inga problem. T1)  

 
En intervjuad konsult som var med i det engelska teamet som genomförde community 

planning beskrev teamets roll dels som att förklara orsakerna till planen att bygga ett nytt 

bostadsområde, vilken beslutats genom den ordinarie politiska beslutsordningen, dels att 

tillsammans med medborgare arbeta med att utforma detaljerna för ett sådant område. 

 
Vanligen presenterar kommunen något som ser ut som en färdig idé eller som ser ut som att ett 

beslut redan fattats. Så vårt uppdrag blir att inleda medborgarprocessen tidigare. Med det menar 
vi att vi förklarar orsakerna till varför vi behöver bygga nya bostäder och också diskutera om de 
ska byggas i anslutning till existerande bebyggelse, om det finns utrymme för det, eller om det 
bästa är att skapa ett nytt område. Men sen jobbar vi också med medborgarna om hur ett sådant 
område kan utformas […] Vår roll då var att utveckla detta till en vision. Alltså, de visste att de 
vill göra något men vårt uppdrag var att arbeta tillsammans med medborgarna för att utforma 
något som var mer acceptabelt liksom att göra detta från en ekologisk vinkling […] Även om vi 
försöker börja med ett blankt papper, så brukar vi också klargöra det vi kallar begränsningar […] 
alltså sådant som kan förväntas vid ett projekt av denna storlek, till exempel om du bygger 300 
nya bostäder kanske det inte behövs en till skola men om du bygger 600 kanske det behövs. (K3) 

 
En stor del av det här [med medborgardialog] handlar om att utbilda medborgare och att lyssna 

på dem, och sen arbeta fram den bästa lösningen. Det är ändå så att till slut har ju alla rätt att ha 
sina åsikter och göra sina egna bedömningar om något, men om du går igenom en sådan här 
process, så ökar förutsättningarna för att medborgarna ska göra mer informerade bedömningar. 
Vi försöker utveckla det vi kallar en konsensus-vision, vilket inte alltid är konsensus eftersom 
inte alla vill ha det. Men ofta är det ändå så att vi arbetar i projekt som kommer att genomföras, 
eller som med stor sannolikhet kommer det, så det är det vi jobbar mot. (K3) 

 
Det verkar således finnas en oklarhet i vad medborgardialog syftar till i termer av vad 

medborgare kan bidra med, hur deras kunskap är tänkt att användas, eller till och med 

omformas, och i vilken typ av beslut de kan delta i. Även om en intervjuperson menar att det 

handlar om att lyssna på medborgare och sedan arbeta fram det bästa förslaget, blev det 

emellertid tydligt i processen kring Väsby Sjöstad att det inte är en självklarhet att kunna få 

fram ett bästa förslag eftersom medborgare inte sällan har motstridiga perspektiv och intressen. 

Det blir alltid en kompromiss. 

En annan oklarhet gällande syftet med medborgardialog, som kan identifieras från studien 

av Väsby Sjöstad, är att det för vissa medborgare har funnits en misstro gentemot kommunens 

ambition, mer generellt, att verkligen ta hänsyn till medborgarsynpunkter. 
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Det har varit en del sådana här […] dialogmöten och sen efteråt så var det, ’Jaha det var redan 
beslutat det här mötet, det var ju liksom kasst, vad skulle jag hit och göra när jag redan är 
överkörd?’ […] Jag tror att vi inte är riktigt vana än att förstå och känna att vi kan lita på 
kommunen, eller att känna att kommunen vill ha en dialog där man vill ha synpunkter tillbaka. 
[…] Man är lite så här misstänksam. Hur mycket har de hunnit med och vad har de beslutat ändå 
att köra? Jag menar, många är fortfarande misstänksamma. (M3) 

 
Samma intervjuperson fortsätter att resonera i termer av misstro och menar att själva 

folkomröstningen kan ses som ett tecken på att det fanns misstro till den politiska ledning som 

fattade beslutet om att utveckla området Väsby Sjöstad. Enligt intervjupersonen var det inte 

oväntat att kritik skulle uppstå, när det var en så knapp majoritet som fick igenom detta beslut 

och att den politiska ledningen därefter var ivrig med att driva processen. 

 
Man skulle kunna säga att folkomröstningen var ett [tecken på] misstroende till dialogen. Å ena 

sidan var kommunen väldigt tydlig med att man skulle driva genom att bygga det här. Dialogen 
var [därmed fokuserad på] att anpassa området till hur folk tyckte det skulle vara. Det är klart att 
kommunen hade en väldigt stark drivkraft att genomföra det här. Hade det inte blivit nej [i 
folkomröstningen] hade det blivit genomfört. Hade inte folkomröstning kommit in så hade vi 
nog inte hamnat i det här läget, tror jag. (M3)  

 
Att kommunledningen hade ett stort intresse och en iver att driva igenom planen för att 

skapa Väsby Sjöstad var tydlig, var något som flera intervjupersoner uttryckte. 

 
Alltså, viljan eller trycket att få det här genomfört känns som det var större och dialogen var lite 

som att [kommunen] tar [medborgarna] i gisslan.[…] Jag kan känna när man pratar med 
politiker, alltså han som var ordförande då i kommunen, han var väldigt drivande och mycket 
tydlig i att det här skulle köras igenom och han har drivit på det väldigt fort, många ärenden. 
(M3) 

 
Förutom ett antal oklarheter gällande syftet med medborgardialog och hur medborgarförslag 

ska användas för politiska beslut, är en annan central fråga vem medborgaren egentligen är. 

Hur får man tag på dessa och vilka är i praktiken med?  

 

Svårt med representativitet – vilka är medborgarna?  

Flera intervjupersoner uttrycker att det är svårt att engagera medborgare i denna typ av 

frågor. Även om stadsplanering och byggnation är långsiktiga projekt som till stor del på sikt 

berör en befolkning som under planarbetet är ung, är det ovanligt att denna grupp engagerar 

sig. I stället är det vanligt att det är en mindre grupp äldre personer som engagerar sig. En 

intervjuad medborgare uttrycker detta på följande sätt. 

 
Alltså alla hade ju möjlighet att vara med men sen är det inte alltid så vid alla de här mötena. 

Jag var med på de flesta av de här mötena och det var ju väldigt mycket samma gäng jag såg […] 
Många som jobbar har inte tid att gå på möten […] Jag tror att idag är det många som sitter vid 
sina datorer och svarar på frågor och tar del av vad det är, för då kan de välja själv vilken dag, 
vilken tid och sådana saker. Kan ju bara gå till mig själv, så gör jag det väldigt ofta. Men det här 
med att sätta sig i en lokal, lyssna på folk och lyssna på debatter, som alltid har en viss tendens 
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att bli ganska tröttsamma efter ett tag. Det är ju det svåra att få fram debatter som är intressanta 
och som håller en viss höjd, tycker jag. De flesta blir ju väldigt tråkiga. Det blir ju att man håller 
på med någon pajkastning. Och hur kul är det att lyssna på det? […] [Det] liksom är 65-plusare 
eller 70-75, var det väl snarare, som går på mötena. Men man ser inte så många ungdomar. (M1) 

 
En tjänsteperson på kommunen beskrev att det fanns en Nimby-effekt kring diskussionerna 

om Väsby Sjöstadsplanen, det vill säga ett begrepp som härstammar ur det engelska uttrycket 

”Not in my back yard”. Tjänstepersonen menade att det var en förhållandevis liten grupp 

”ganska röststarka och resursstarka personer som bor där nere och de vet liksom hur man 

driver opinion”. En annan intervjuad tjänsteperson menade att det är ett potentiellt 

demokratiskt problem när det främst är en mindre grupp medborgare som deltar i dialogmöten, 

vilka driver sina specifika särintressen.  

 
[Vilka medborgare som engagerar sig?] Det är ju bara om man är direktberörd och hotad på 

något vis som man [engagerar sig]. Liksom kniven på strupen – ’nu kommer det att hända 
någonting här där du bor och där du vistas och det du utnyttjar’ […] Det kan vara problematiskt 
ur ett demokratiskt perspektiv eftersom det är människor som kommer till de här dialogerna, som 
är intresserade av sin bakgård så att säga, sin skog och sitt hus och sin väg. Vad som kommer att 
hända och så. Så att representativiteten är väl inte super, eller har inte varit i alla fall, tycker jag 
när jag har varit med på de här dialogerna [om Väsby Sjöstad] i Väsby. Utan det är framförallt 
sådana som är högljudda kring sitt privata intresse. (T2) 

 
En intervjuad politiker resonerar på liknande sätt att det är en mycket snäv grupp av 

medborgare som väljer att engagera sig. 

 
Det är klart att det är ett demokratiskt problem att det inte är slumpmässigt utvalda människor 

som kommer, utan det är en viss målgrupp, och det är ofta de som är oroliga eller motståndare. 
Det är rätt sällan som det kommer någon och säger ’Gud vad kul att ni ska bygga bostäder här 
där jag bor, det ser jag fram emot’. (P4) 

 
En annan intervjuad politiker beskriver att unga barnfamiljer är svåra att engagera. 

 
Stadsbyggnadsfrågor och medborgardialoger, det är inte som att folk står ju i kö – de står 

varken i kö för att engagera sig politiskt, eller för att vara med i medborgardialoger och sådant, 
utom om man blir berörd eller ens närmaste […] Unga familjer? Nej, det upplever jag inte att 
det [engagemanget] har varit så stort. De har så mycket som ung familj idag. Man har fullt upp 
med jobbet, familjen, dagis, jämställdhet. Nej, man orkar inte. Man har fullt […] Man har nog 
med skolan och man ska åka iväg på idrotten och barnen ska vara med i två idrottsföreningar och 
det är lördag och söndag och ’Nej jag hinner inte det’. (P2) 

 
En intervjuad medborgare förklarar varför personen valde att inte gå på kommunens 

dialogaktiviteter eftersom det var alltför aggressiv och destruktiv stämning där.  

 
Många använder ju ett aggressivt sätt att argumentera på. Det var väl en sak som jag kände. Vi 

ska inte in i den dialogen som jag varit med om i så många fall. Man hamnar då i nästan låsta 
lägen. Ingen lyssnar på varandra. (M3) 
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En konsult från community planning-teamet tog att det också kan handla om att informera 

om dialogaktiviteter. Personen betonade vikten av kommunikativa insatser på förhand, för att 

ändå få medborgare att komma och delta. Samtidigt var konsulten väl medveten om problemen 

med att skapa attraktion för ett planarbete, det vill säga att det inte bara handlade om att 

informera om arbetet utan också om att få medborgare att verkligen engagera sig. 

 
Vi tror verkligen på att man måste lägga mycket kraft före en community planning för att få 

folk att komma. Det måste kännas relevant och intressant för dem. Du måste visa att vi verkligen 
vill lära oss om deras perspektiv. Om andra saker, som konst, kultur eller ungdomar, eller ja, 
transportfrågor och miljön. Att det finns ett forum för att prata om sådana saker. Det är inte 
enbart om planering och att göra ritningar på ett papper […] Idén är då att alla ska jobba 
tillsammans med samma status, utan en hierarki. Vi brukar tänka att politiker, planerare och 
medborgare kan sitta runt samma bord och prata om vad som blir den bästa lösningen. (K3) 

 

Samma person menar samtidigt att medborgare som väljer att inte delta när en dialogaktivitet 

anordnas, får stå sitt kast, vilket kan tolkas som ett rätt hårt uttalande i förhållande till 

kommunens formella uppdrag att se till allas bästa. 

 
Vi förväntar oss att alla kommer. Om de inte gör det, försöker vi täcka det efteråt. Men jag 

tycker också att det är viktigt att människor känner till det. Och att de inser att det här är ett 
speciellt tillfälle.  Om de inte kommer så missar de möjligheten [att påverka]. Vi måste gå vidare 
i processen. Därför är det verkligen viktigt med publicitet och att åka runt till vissa människor. 
För de måste förstå att det här är en seriös satsning och folk betalar för det här. Det är en del av 
processen. Om du inte kommer, förlorar du chansen. (K3) 

 
Personen fortsätter att berätta att de inom det engelska företaget brukar skilja på tre nivåer 

av deltagande under medborgardialogaktiviteter. Arbetet med Väsby Sjöstad lockade enligt 

denna skala lägst nivå. Men det är viktigt, fortsätter representanten för det engelska företaget, 

att få med olika grupper av medborgare, inte bara ”extremerna”. 

 
Det brukar egentligen vara tre nivåer. På en nivå är det 60-100, sen en på 250-300, eller 1000. 

Det beror på projektet, alltså på resurserna och hur vi strukturerar. Det finns ju vissa projekt som 
inte är så intressanta […] Vi har alltid en utställning och vissa människor kommer förbi bara i 5–
10 minuter för att titta, och kanske säga något, skriva ned något och sedan gå vidare. Andra 
stannar för att vara med i en workshop eller kanske två. Andra vill stanna under hela tiden. Så 
det är viktigt att vi svarar på olika nivåer. Så det försöker vi alltid göra. Och poängen med att få 
dit vanliga människor, för ibland finns det ju en ja- och en nej-sida, alltså två extremer, och sen 
är det 85% i mitten. Man kan då tänka sig att det finns en jämn spridning bland dem som är i 
mitten, alltså från både ja- och nej-sidorna, men det vi ofta märker är att folket i mitten oftast är 
positiva. De är mer på ja-sidan än nej-sidan, skulle jag säga. (K3) 

 
Ytterligare en intervjuperson lyfter fram det svåra i att planprocesser ofta handlar om en 

utveckling som sker på 20-30 års sikt, vilket är ett tidsperspektiv som kan vara svårt för 

medborgare att förstå och därmed engagera sig i. 

 
Det här är ett projekt, som alla sådana här projekt som inte går över en natt. Det vi visste var att 

först om 10 år skulle ju egentligen spaden direkt komma i jorden. Så skulle man hålla på att 
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bygga. Det här skulle vara utbyggt om 30 år. Det här förstår egentligen inte vi vanliga 
medborgare, sådana här långsamma ledprocesser, utan man tror att om man fattar beslut, då 
måste vi [genomföra det] i morgon. Och det här […] tycker jag är en svårighet att man bygger ut 
områden som inte är för dagens Väsbybor, utan för framtida Väsbybor, som inte har en aning om 
att de ska bo här. Det är ju det som är det politiska uppdraget. (P2) 

 
Slutligen finns det generella problemet, som en intervjuperson lyfter fram, med att 

medborgare som engagerar sig vid ett tillfälle till en inbjuden dialog, inte nödvändigtvis är 

exakt samma medborgare som deltar och engagerar sig vid nästa dialogmöte, även om det i 

Väsby Sjöstadsfallet tycks ha varit mer eller mindre samma personer som kom till samtliga 

möten som kommunen arrangerade för att arbeta med medborgardialog. Ett relaterat problem 

är att det är svårt för alla som är med att diskutera komplexa, politiska beslut, att förstå vad 

man egentligen tycker om olika alternativ. Det är ofta under processens gång som preferenser 

klarnar, vilket betyder att det kan vara svårt att uttrycka (stabila) åsikter vid ett enda 

dialogtillfälle. En intervjuperson beskriver att det kan vara svårt att ha tid att sätta sig in i 

detaljer inför ett dialogmöte och att det som därmed följer kan vara en onyanserad diskussion 

som drivs av ett fåtal person. 

 
Människor har mycket att göra och ännu tuffare än det har varit [tidigare] […] När det blir 

dialogmöte, så kanske man laddar upp. Att jag pressar in det här i mitt [pressade schema] och 
kanske har man felaktig grunddata för att man inte hunnit läsa på ordentligt. Så man kommer 
opåläst till mötet och då hamnar man i ett läge där du kanske får en synpunkt eller någonting, 
och så höjer man rösten och så påpekar man [något]. Och att höja rösten är ju ett sätt att markera 
vad man tycker på ett tydligt sätt. (M3) 

 
Som visats i detta avsnitt var det en snäv grupp kommuninvånare som engagerade sig i 

debatten och arbetet kring Väsby Sjöstadsplanerna. Flera grupper var svåra att få med, delvis 

för att de inte hade tid eller möjlighet att engagera sig. En annan orsak kan ha varit svårigheten 

att sätta sig in i, eller relatera sin egen livssituation till en period så långt fram i tiden, liksom 

en generell misstro mot kommunen och olusten att delta i aktiviteter som uppfattas aggressiva 

och destruktiva. 

 

Att få in, sortera och bearbeta medborgarsynpunkter är ingen neutral aktivitet 

Förutom oklarheten som upplevs kring vad medborgarinflytande handlar om, liksom 

skevheten i vilka medborgare som tenderar att engagera sig i medborgardialog, finns 

ytterligare utmaningar med detta arbetssätt. Från den empiriska beskrivningen av Väsby 

Sjöstadsprocessen framkom att även platsen och mötesformen för medborgardialogmöten kan 

påverka. Kring 2009–2010 ordnade kommunen mer klassiska samrådsmöten i det berörda 

området som ligger drygt sju kilometer bort från centrum. Dit kom ett 100-tal medborgare som 

främst var motståndare till planen. Mötet som arrangerades som ett stormöte med några få 
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kommunanställda som talade inför samtliga mötesdeltagare fick en aggressiv ton, berättar 

flera. När kommunen i samband med den så kallade community planning-processen tog en 

nystart på medborgardialogarbetet, valde man att ordna mötena i centrum i huset Mässingen 

där bland annat en gymnasieskola, ett café och ett bibliotek är placerade ihop med stora 

offentliga ytor.  

Man valde vidare att dela upp dialogarbetet både i smågrupper och i en-till-en-sittningar där 

en illustratör satt ihop med en medborgare för att tillsammans försöka skapa bildliga 

illustrationer över medborgarnas idéer. Detta sätt att arrangera möten – mer centralt, i mindre 

grupper och med olika bildliga tekniker – gjorde att många uppfattade dialogarbetet roligare, 

mer kreativt och mindre aggressivt. Ett dilemma som flera intervjupersoner tog upp var 

emellertid att dessa möten också samlade ungefär ett 100-tal människor och att det mer eller 

mindre var desamma som hade kommit till mötena i det berörda området utanför centrum. En 

intervjuad tjänsteperson berättar dock att man i en annan planprocess provat att hålla möten i 

centrum under helger, det vill säga i köpcentrum där medborgare mer naturligt rörde sig på sin 

fritid, och att bilden då förändrats radikalt. Vid något tillfälle lyckades man föra dialog med ett 

1000-tal medborgare som passerade utställningsområdet som var placerat mitt i köpcentrumet 

och då valde att engagera sig i olika aktiviteter. 

En annan utmaning gäller vilket underlag kommunen väljer att ha dialog kring, det vill säga, 

huruvida medborgardialogen utgår från ”blankt papper” eller någon typ av förslag. En tanke 

som tjänstepersoner på kommunen hade under de tidiga samrådsmötena kring Väsby 

Sjöstadsområdet var att inte komma med konkreta förslag från start, utan att vara mer öppen 

för medborgarnas synpunkter och idéer. Det visade sig dock vara svårt för medborgare att 

komma med förslag och det ledde till både frustration och oro. 

 
Vi gjorde många misstag tycket jag inledningsvis. Då fick vi de här arga mötena med 100 

personer som [var emot] […] [och som mest skapade] en frustration över att här bjuder vi in oss, 
vi sitter 100 pers’ och ni har ingenting att redovisa: ’Nämen vad vill ni?’ […] Det skapar ju 
också oro och rädsla. […] Idag hade vi nog angripit det på ett helt annat sätt, tror jag. Tagit hand 
om den dialogen på ett annat sätt. Valt andra platser. Försökt få större representativitet från 
kommunen. (T1) 

 
Det Väsby nu försökt att göra sedan flera år tillbaka. Det är ju att gå ut och fråga medborgarna: 

Hur vill du att det här området ska utvecklas? Men ibland har man ju också insett att du kanske 
också måste ha några ruffa idéer. Om du bara har ett papper och ett oskrivet blad då är det 
väldigt svårt för människor att komma igång med idéer. (M1) 

 
Samtidigt kom den så kallade ”Gåvan” ut 2009, vilken presenterades på en utställning. Detta 

förslag skapade stor debatt och uppfattades som om kommunen redan hade bestämt sig för ett 

visst förslag. En annan kritik i debatten rörde att förslaget inte var framtaget genom en 
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demokratisk process, utan var just en gåva från en välbärgad medborgare i kommunen, vilket 

ledde till misstro mot kommunens arbetssätt. 

När det gäller rit-sessionerna under community planning-dagarna var det många som 

uppskattade dessa och upplevde att de verkligen fick vara med att påverka genom sina idéer. 

Andra såg det dock annorlunda och upplevde att det var en styrd process som förstärkte 

misstron mot kommunens sätt att arbeta. I den empiriska beskrivningen finns uttalanden om att 

det engelska företaget var styrt av kommunledningen, vilket enligt en intervjuperson ledde till 

att medborgardialogen vara styrd mot att enbart handla om konstruktiva förslag om att bygga 

upp Väsby Sjöstadsområden, medan intervjupersonen uppfattade det som att kritiska förslag 

inte alls var välkomna.  

En intervjuad kvinnlig tjänsteperson lyfter vidare fram det viktiga i att använda rätt ton och 

rätt person under dialogarbetet och hänvisar till att det ofta är en mycket homogen grupp som 

kommer till medborgardialoger. Gruppen består till stor del av medelålders män, förklarar hon, 

och ger ett exempel på när hon som kvinna blev avrådd att hålla i ett samrådsmöte där man 

visste att det huvudsakligen skulle komma män i medelåldern. 

 
Vi skulle ha något samråd när vi skulle lägga ner ett markavvattningsföretag. 

Markavvattningsföretag är ju ofta bönder och de är vita medelålders män. Då var det någon som 
sade att ’Jag tror inte att du ska hålla i samrådsmötet [eftersom du är kvinna]. Jag tror att vi ska 
ha en vit medelålders man som gör det, för att de ska lyssna.’ Så det är klart att det har betydelse. 
Sen i det här sammanhanget – i och för sig så, en trovärdig kvinna skulle säkert ha klarat av det – 
men det är jätteviktigt att liksom inte vimsa till det, eller hur man beter sig, är jätteviktigt i det 
här sammanhanget. Absolut. Man får inte blotta strupen och visa svaghet här. (T2)  

 
En annan utmaning gäller de resurser som krävs för att förverkliga medborgardialog på ett 

bra sätt. En intervjuad politiker tar exemplet med den mängd personal från kommunen som 

måste närvara under dialogmöten, både för att moderera dialogen och för att utbilda och svara 

på faktafrågor. 

 
Man delar upp [medborgare] i mindre grupper så att man bryter den här massan. Bryter upp den 

för då kan man få interaktivitet – dialog. Det blir också en mycket lugnare samtalston. Och gärna 
med papper och penna och skriv ner synpunkter. I varje grupp måste det finnas – det kan inte 
bara vara en tjänsteman eller politiker som ska serva 100 pers – utan man måste ha en hel 
uppställning så att det finns någon planmänniska eller så som är i varje grupp som kan processen 
och beskriva. För det kommer också mycket faktafrågor ’Hur går en planprocess till? Hur lång 
tid kommer det här ta?’. Det måste man ha respekt för. Då måste man ladda upp med det […] 
Man måste göra på ett visst sätt för att det ska bli hyfsat lyckat […] och man måste vara beredd 
att från kommunens sida i det här fallet lägga in resurser till det här dialogmötet för att det ska 
bli lyckat. Det vill säga, det måste finnas personal till varje sådan här lite mindre grupp. (P4) 

 
Vidare finns utmaningar i hur tjänstepersoner, efter att ha sammankallat till dialog och 

genomfört dialogmöte, sedan dokumenterar vad som sagts och sammanställer dessa resultat till 

politikerna som fattar beslut.  
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Tolkningsföreträdet sedan. Hålla i pennan. Det blir också en intressant fråga, alltså var släpper 

man det. Lyfter man upp det oförmedlat till politiken – ja då har ju vi inte hållit i någon penna 
alls. Då kan det också vara ett osorterat material. Eller så går vi in och försöker sortera. Redan 
där går ju vi in och lägger in våra egna värderingar och riskerar att styra material. Det är hela 
tiden så här. Men hur långt vi faktiskt kan gå in och strukturera medborgardialog utan att 
överhuvudtaget påverka innehållet, det är en separat fråga, kan man säga. (T1) 

 
Samma intervjuperson resonerar om det omöjliga för kommunen att bemöta och acceptera 

alla förslag som kommer in under en medborgardialog, men att medborgare kan acceptera 

detta ifall det blir övertygande om att andra värden än dem man själv förde fram faktiskt var 

viktigare. Den intervjuade tjänstepersonen tar exemplet med att ”privata” intressen står emot 

”tyngre vägande allmänintressen” (T1). Vem som gör bedömningen av vad som är ”privata” 

respektive ”allmänintressen” problematiserar personen emellertid inte, även om detta också är 

en definitionsfråga. 

En annan tjänsteperson resonerar å ena sidan om att det är lämpligt att ha medborgardialoger 

tidigt i planprocessen för att medborgarnas perspektiv ska kunna arbetas in i förslaget och 

medborgarna på detta sätt ska kunna påverka, men lyfter å andra sidan fram att planarbetet till 

syvende och sist är en demokratisk process i mer traditionella termer enligt den representativa 

demokratimodellen. Detta skapar viss oklarhet kring hur och varför medborgarperspektiven 

över huvud taget ska användas under planprocessen, liksom leder till att det ”sorteringsarbete” 

som den ovan refererade intervjupersonen tog upp utgör ett kritiskt och viktigt steg där det inte 

alltid är lätt för kommunens förvaltning att hålla sig neutral. En intervjuad politiker utvecklar 

ett resonemang om svårigheten för en kommun att vara neutral under arbetet med 

medborgardialoger. 

 
Det är ju lite komplicerat när kommunen har dialoger, eftersom man är en part i målet. Man har 

ju ett mål och vill någonting. Och det där kan ändå vara lite luddigt för […] egentligen är man 
inte helt objektiv. Utan man är ganska subjektiv eftersom man är politiskt styrd och så. Men nu 
är det så att vi också har haft medborgardialoger, till exempel från nej-sidan och våra partier. 
Men då är det klart att avsändaren är tydligare eftersom vi står för det här och vi är de här 
[motståndarna]. Medan Alliansen kan ha dialoger och då vet vi att det är Alliansen. Men när det 
är kommunen så är det som att det är, det ska vara kommunen som är neutral, men den är ändå 
Alliansstyrd liksom. Det är ett bekymmer. Men […] det måste ju inte alltid bara vara kommunen 
som har alla dialoger. Föreningar och allt möjligt kan ju ha sina egna och anordna eget och 
så. (P3) 

 
Ytterligare en utmaning ligger i att kommunicera gentemot medborgare hur deras 

synpunkter använts. Om det inte blir tydligt för medborgare hur deras perspektiv använts och 

motiven till att kommunen valt att sortera och välja bland inkomna synpunkter som de gjort, 

kan missnöje uppstå, förklarar en intervjuperson. 
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[D]et vi ska kunna garantera, det är att ni kan följa processen alltså. ’Det här var det som vi 
mötte er med’, om vi nu hade ett material eller om det var blankt papper. ’Det här var det vi 
uppfattade att ni sade. Det här var det vi tog med oss. Det här var det vi landade i och på vägen 
gjorde vi några vägval här och här och här, hur känns det? ’.(T1) 

 
En representant för det engelska konsultföretaget berättar också om hur viktigt det är med 

kommunikationen under processens gång, det vill säga att berätta vad som händer, snarare än 

att få in ännu fler synpunkter. 

 
Vi är verkligen där och pratar med folk och förklarar och får deras kunskap. Vi försöker 

behandla alla lika och ge dem tid, och inte dölja något. Men sen är det vanligtvis en 
uppföljningsfas också. Mycket av mitt jobb för tillfället går ut på att hjälpa till med 
uppföljningsarbetet. Vi åker ut till medborgarna varje månad eller varannan, för att rapportera 
om de senaste undersökningarna, trafiksituationen, miljöundersökningar, och utvecklingen av 
olika förslag. Så att de känner att det är en transparent process. (K3) 

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras från studien av Väsby Sjöstadsprocessen att det 

fanns specifika utmaningar med att få (en bred grupp) medborgare att engagera sig; att 

arrangera dialoger på ett konstruktivt sätt; att sortera, tolka och bearbeta inkomna synpunkter; 

samt att kommunicera och hålla hela processen transparent för medborgare så att den uppfattas 

neutral och trovärdig.  Det är nu dags att dra slutsatser om studien som helhet och besvara 

frågan om varför det gick som det gick i den alltmer laddade processen kring Väsby Sjöstad – 

vilka hade makt och varför? 

 

Diskussion och slutsatser 

Medborgarkategorier formeras – reducering till två 

Som nämndes i den inledande problematiseringen motiveras ett breddat 

medborgardialogarbete ofta med argumentet att demokratisera det kommunala beslutsfattandet 

och att därmed skapa bättre förankring och högre engagemang för kommunal 

samhällsplanering. Men som också konstaterades finns många utmaningar med detta sätt att 

organisera beslut, bland annat att intressenter – såsom experter i standardiseringsarbeten och 

medborgare i planprocesser – inte är ”naturliga” kategorier som ”finns därute” utan kategorier 

som behöver skapas (Bowker och Star 1999; Tamm Hallström och Boström 2010; Metzger 

2013).  

I det studerade fallet blev det mycket tydligt att medborgarkategorier inte var givna. Önskan 

från kommunens sida var att engagera så brett som möjligt, men ganska tidigt i processen kom 

medborgarna att formeras in i två distinkta kategorier: en sida för och en emot förslaget i 

folkomröstningen. Givet att det blev en folkomröstning, var denna polarisering kanske inte helt 

oväntad; en folkomröstning handlar oftast om att rösta ja eller nej på en viss fråga, vilket då 



	   42 

leder till en ja- respektive nej-sida för de som är röstberättigade. Kategorierna uppfattades 

således som mer eller mindre givna i sammanhanget av en folkomröstning, men det var 

samtidigt inte kommunen som kategoriserade medborgarna på detta sätt.  

 

Betydelsen av den politiska kontexten och konsekvenser för deltagande 

En relevant följdfråga är varför det över huvud taget uppstod en folkomröstning som hade 

dessa effekter på hur medborgarna sorterades i två sidor. Här kommer den politiska kontexten 

in som förklaring. I den studerade kommunen var blockpolitiken mycket tydlig och majoriteten 

knapp för Alliansen som satt vi makten under flertalet år då Väsby Sjöstadsprocessen pågick. 

Vissa medborgare som stod på oppositionen sida uppfattade att beslutet om att utveckla 

fördjupade planer för Väsby Sjöstad kanske inte bara var tveksamt, utan också att det togs 

alltför snabbt och utan ordentlig förankring. Detta menade en intervjuperson provocerade och 

gjorde att oppositionen fick anledning att mobilisera ett motstånd. Studien visar att idén med 

en folkomröstning initierades tidigt och genom insamling av namn och personnummer 

lyckades motståndarsidan mobilisera tillräckligt stöd för en folkomröstning.  

Det finns genom den gjorda studien mycket som bekräftar att de två medborgarkategorier 

som därmed formades inte var ”naturliga” för alla medborgare i kommunen. Tvärtom, 

identifierades flera negativa konsekvenser av denna kategorisering. Flera föreningar uttrycker 

exempelvis att de hade svårt att engagera sig i diskussionerna och dialogerna med kommunen 

eftersom att det fanns representanter från båda läger bland deras medlemmar. Därmed var det 

svårt för föreningarna, som organisationer, att välja sida och stödja den. Däremot fanns det 

inget hinder för enskilda medlemmar att som privatpersoner stödja någon av sidorna. Ett annat 

problem som vissa medborgare uppfattade, var att debatten genom folkomröstningen blev 

polariserad och därmed onyanserad och ”otrevlig”. Flera nämner det negativa med den 

”pajkastning” som ofta karaktäriserade diskussionerna om Väsby Sjöstadsplanerna. 

Ytterligare ett problem gäller grupper och individer som av andra skäl inte deltar i 

diskussionerna, vilket gör att medborgardeltagandet blir skevt med underrepresentation från 

flera grupper samtidigt som det finns en överrepresentation av andra. Detta är ett problem som 

uppstår i beslutsprocesser som organiseras enligt en multi-stakeholderprocess mer generellt. I 

en studie av tre standardiseringsorganisationer inom hållbarhetsområdet, blev det tydligt att 

olika deltagarkategorier attraherade olika typer av deltagare (Tamm Hallström och Boström 

2010). Andelen medlemmar i de olika intressentkategorierna varierade stort, där kategorier 

som var avsedda för olika sorters företag fyllde sin kvot till maxgränsen, medan kategorier 

med representation från fackföreningar och konsumentorganisationer var betydligt mindre. 
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Denna skevhet skapade därmed demokratiska legitimitetsproblem för 

standardiseringsorganisationen som stod som värd för hela arbetet. Anledningen till att vissa 

grupper var mindre än andra var delvis av ekonomisk art – det kostar tid och pengar att skicka 

medarbetare till internationella standardiseringsmöten för att arbeta fram gemensamma 

standarder och alla har inte dessa resurser. I arbetet med Väsby Sjöstad tycks ett stort problem 

för vissa grupper ha varit tidsbegränsningar, som till exempel småbarnsföräldrar som med sitt 

hårt pressade schema inte kunde prioritera engagemang i kommunens planarbeten trots att 

denna medborgargrupp, som vissa intervjupersoner påpekar, egentligen hade mycket att vinna 

på att påverka eftersom det handlar om bostäder som kan vara relevanta för dem i framtiden. 

Det fanns emellertid också andra förklaringar, utöver ekonomiska, som kan förklara att alla de 

personer, grupper och organisationer som faktiskt var med i arbetet och försökte påverka dess 

innehåll, inte fick samma genomslag och inflytande. Vad som gjorde att vissa fick mer makt än 

andra, diskuteras i det följande.  

 

Konflikter och möjligheter att påverka givet en bestämd kategorisering 

Det var uppenbarligen en stark konflikt och maktspel kring folkomröstningen om Väsby 

Sjöstad, men det var samtidigt en väldigt jämn kamp sett från valresultatet. Vilka stod bakom 

de två stridande grupperingarna och vad grundade de sitt inflytande i? 

På motståndarsidan fanns framför allt Miljöpartiet tillsammans med Svenska 

Naturskyddsföreningen (SNF), men också Vänsterpartiet liksom Socialdemokraterna som inför 

valet 2010 anslöt sig till motståndarsidan. Detta gällde även några mindre föreningar i det 

berörda området liksom ett antal enskilda personer. Studien visar att denna grupp lyckas skapa 

en stark position på flera sätt. I intervjumaterialet kommer bland annat fram att nej-sidan 

lyckas mobilisera en bojkott gentemot den lokala matbutiken i Väsby centrum vars ägare stod 

på ja-sidan, vilket enligt intervjuutsagor påverkade vissa andra företagare från att engagera sig 

på ja-sidan. Detta var ett tydligt uttryck för hur nej-sidan lyckades skapa materiella 

(ekonomiska) maktresurser.  

Nej-sidan jobbade över huvud taget flitigt, och från ett tidigt skede, genom sitt organiserade 

nätverk, med dörrknackningar, debattartiklar, och på andra sätt för att sprida sitt budskap och 

hjälpa anhängare att lära sig argumenten liksom uppmuntra dem om hur de kunde sprida dem 

vidare. Detta var uttryck för hur de skapade sociala maktresurser. I många av dessa 

sammanhang blev det tydligt att nej-sidan var retoriskt skicklig, det vill säga framgångsrik i att 

formulera argument som hördes och återkom i debatten, vilket var ett uttryck för hur de 

skapade kognitiva maktresurser. Exempel var förmågan att snabbt definiera problem och 
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lösningar på ett sätt som tilltalade media, såsom var fallet när nej-sidan reagerade på ja-sidans 

förslag att använda begreppet Väsby Sjöstad som en liknelse till Hammarby Sjöstad. Det fanns 

också olika uppfattningar om var exakt grönkilen och Runbyskogen började och slutade, där 

flera intervjupersoner uttryckte att nej-sidans definitioner kom att dominera. När det gäller 

vissa argument, som fick genomslag i debatten, var nej-sidan dessutom skicklig i att använda 

argument som hade symboliska laddningar, det vill säga att de lyckades skapa symboliska 

maktresurser. Ett exempel är användningen av negativa begrepp som ”gräddhylla” och 

”gräddfil” som anspelar på att vissa privata intressen gynnas av en kommunal satsning, liksom 

den slogan som plockades upp från en tidigare aktivistgrupp, ”rädda Runbyskogen”, som 

tvärtom har en positiv symbolisk laddning genom att den associerar till det allmänna. 

På ja-sidan såg de artikulerade intressena, och makten, annorlunda ut. Dels fanns 

medborgare och politiker med uttalade intressen och mål att stödja Väsby Sjöstadsplanen. 

Dessa aktiverade sig för att utnyttja sociala maktresurser, men den ideella föreningen ’Ja tack 

Väsby Sjöstad’ etablerades sent – inte förrän drygt två år efter nej-sidans formaliserade 

nätverk. Dels fanns den politiskt styrda förvaltningen med uppdrag att utreda en möjlig 

exploatering av det aktuella området samtidigt som det var viktigt för förvaltningen att visa sig 

neutral. Denna balansgång mellan att förverkliga en plan som beslutats i majoritet av politiker 

på ja-sidan, och rollen som neutral förvaltning, var svår för förvaltningen då arbetet gällde en 

”laddad” plan. Hur än förvaltningsrepresentanter på olika sätt försökte skapa goda 

förutsättningar för medborgardialog och ett transparent och professionellt arbetssätt, fanns 

alltid ett antal aktiva motståndare som motverkade förslagen och kritiserade 

kommunrepresentanter för att ha en dold agenda att driva igenom idén om Väsby Sjöstad.  

När det gäller ja-sidans utnyttjande av kognitiva maktresurser lyckades det inte lika 

framgångsfullt som för nej-sidan. Dels var nej-sidan snabb att replikera på formuleringar och 

debattinlägg från ja-sidan och kommunledningen och lyckades flera gånger vända olika frågor 

till sin egen fördel. Debatten som uppstod i samband med ”Gåvan” från en ”rik miljardär” var 

exempel på detta. Ofta hamnade ja-sidan också i försvarsposition gentemot kritik som 

framfördes från nej-sidan. Dels uttryckte några intervjupersoner att de underskattade nej-sidans 

retoriska förmåga och det genomslag vissa begrepp och definitioner fick i debatten.  

 

Konflikter under ytan – den neutrala och transparenta förvaltningen? 

I materialet framkommer vidare att det fanns vissa interna spänningar inom förvaltningen 

beroende på några olika interna grupperingar, vilket i detta avslutande avsnitt kan vara 
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intressant att diskutera närmare för att fördjupa analysen av vad som kan förklara utvecklingen 

i Väsby Sjöstadsprocessen.  

En central grupp inom kommunen var den projektgrupp som under ledning av 

Stadsbyggnadskontoret formellt sett drev planprocessen. Ett generellt problem för ett 

kommunalt arbete som detta är att det per definition ett komplext uppdrag (Brunsson 2003) där 

utgångspunkten är att utifrån begränsade resurser sammanväga politiskt satta mål som kan vara 

delvis motstridiga gällande exempelvis miljöaspekter, VA-lösningar, väg- och trafiklösningar, 

dagvattenaspekter, kulturgeografiska värden, och så vidare. För förvaltningen blir det med 

dessa förutsättningar centralt att visa sig neutral och professionell, för att det ska bli trovärdigt 

att hänsyn är tagen till alla mål och att förslag baseras på relevanta bedömningar, vilket kan 

uttryckas som att det är viktigt att utnyttja kognitiva maktresurser till exempel i presentationer 

av olika förslag. I studien blir det tydligt att projektgruppen aktivt verkade för ett neutralt 

förhållningssätt till planarbetet liksom för att genomföra medborgardialoger på ett transparent 

sätt. I intervjumaterialet framgår också att projektgruppen uppfattades ha hög trovärdighet 

genom hög kompetens inom olika teknikområden. Vidare hade projektgruppen möjlighet att 

utnyttja materiella resurser för att vidareutveckla arbetet med medborgardialog, bland annat 

genom att anlita den engelska konsultfirman som var specialiserad på community planning-

metoden. Detta sammantaget skapade förutsättningar för att också kunna utnyttja symboliska 

maktresurser. I studien var detta emellertid inget som var särskilt framträdande.  

En komplikation för projektgruppen, som redogjordes för tidigare som en utmaning, var att 

det inte uppfattades helt klart hur de nyare formerna för medborgardialog skulle göras och vad 

denna kunskapsinhämtning egentligen syftade till – på vilket sätt skulle den användas för, 

liksom eventuellt bearbetas och kommuniceras inför, beslut kring planprocessen? Ett annat 

problem, som begränsade projektgruppens möjligheter att utnyttja kognitiva och symboliska 

maktresurser, var att det interna arbetet inom förvaltningen inte upplevdes helt transparent för 

dem som arbetade där. Vid flera tillfällen upplevdes vidare att vissa beslut var förhastade och 

kommunicerades på hemsidan och i media utan vetskap från projektgruppen. Ett exempel är 

olika typer av visionsbilder och –filmer om Väsby Sjöstad vilka kommunikationsavdelningen i 

samarbete med kommunledningen kommunicerade ut i media utifrån det mer övergripande 

målet för kommunen att ”sätta Väsby på kartan”.  

Som beskrevs i avsnittet om utmaningar, arbetade kommunledningen parallellt med Väsby 

Sjöstadsarbetet mer långsiktigt och övergripande med att forma bilden av Upplands Väsby 

som en ”modern” och attraktiv kommun som stack ut bland andra kommuner. Det avsattes till 

exempel avsevärda resurser till inspirationsresor för olika grupperingar av kommunanställda, 
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vilket kan ses som ett sätt att socialisera anställda i ett kreativt tänkande med öppenhet för 

förändringar och nytänkande, som planen för Väsby Sjöstadsområdet utvecklades till att bli. 

Annorlunda uttryckt kan dessa ageranden ses som att med hjälp av materiella resurser utnyttja 

kognitiva maktresurser för att forma uppfattningen om kommunens önskade utveckling. 

Många intervjupersoner uttryckte också i mycket positiva ordalag att Upplands Väsby var en 

spännande och nytänkande kommun att arbeta för, även om det ibland uppfattades som att det 

gick lite väl fort exempelvis med vissa kommunikationsinsatser.  

Ett annat exempel på hur kommunledningen utnyttjade materiella maktresurser, var att 

budgeten för arbetet med Väsby Sjöstadplanen utökades allt eftersom tiden gick. Bland annat 

tillfördes medel för att anlita det engelska konsultbolaget som hade högt anseende för sina 

kunskaper om medborgardialog. En viktig arbetsprincip för konsultbolaget var att arbeta så 

transparent som möjligt, så att medborgare hela tiden kan följa med i vad som hände med de 

medborgarsynpunkter som kommer fram under olika dialogaktiviteter. En avsteg från denna 

transparens, som några intervjupersoner representerande nej-sidan uttryckte i studien, var 

emellertid när kommunledningen under en helg åkte iväg med konsultbolaget till ett hotell för 

att göra en slutbearbetning av alla förslag. Detta upplevdes av några som negativt och i strid 

med idén om ett transparent arbetssätt.  Ekonomiska medel tillfördes också genom flera 

satsningar på marknadsföring och medial uppmärksamhet utifrån visioner om Väsby Sjöstad. 

Även negativ uppmärksamhet sågs som bra uppmärksamhet, som en intervjuperson beskrev. 

Dessa satsningar skapade dock viss osäkerhet hos övriga tjänstepersoner som uppfattade att 

arbetet ibland gick för snabbt och inte heller var riktigt transparent. 

Den samlade bilden av det interna arbetet är att det fanns två olika grupperingar inom 

kommunen med något olika mål – lite förenklat representerade av projektgruppen med sikte på 

Väsby Sjöstadplanen, respektive kommunledningen med perspektivet att stärka Upplands 

Väsby kommuns uppfattade identitet som attraktiv och modern – vilket i sin tur skapade 

spänningar och svårigheter för kommunen att kommunicera med en enhetlig röst. Detta vara 

också något som nej-sidan var snabb att utnyttja i sin kritik mot Väsby Sjöstadsplanen, och 

argumentation i Väsby Sjöstadsprocessen, genom att till exempel referera till kommunen som 

”manipulativ”. Detta var återigen exempel på hur nej-sidan var framgångsrik i att skapa 

kognitiva maktresurser. 

En övergripande slutsats från analysen om båda sidors makt i Väsby Sjöstadsprocessen är att 

nej-sidan var mer framgångsrik i att skapa maktresurser, inte minst kognitiva men också 

symboliska, sociala och i viss mån även materiella, medan ja-sidan trots högre grad av 
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utnyttjande av materiella maktresurser, inte var lika stark när det gäller det symboliska, 

kognitiva och sociala.  

Med hjälp av den gjorda analysen har sammanfattningsvis bilden av arbete med 

medborgardialog i samhällsplanering och planprocesser problematiserats och ett antal 

utmaningar har lyfts fram. Bland annat diskuterades betydelsen av den politiska kontexten och 

de konflikter och maktspel som kan färga denna typ av arbete. Genom förtydligandet av hur 

olika typer av maktresurser kan skapas av inblandade personer och grupper, gavs en möjlig 

förklaring till att konflikten kring Väsby Sjöstad stegrade under arbetets gång vilket till slut 

ledde till att nej-sidans argumentation emot denna plan fick det stora genomslag den fick. 
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