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Abstract 
The Citizens’ influence on public art in common spaces – an analysis of citizens proposals sent 

to Huddinge and Botkyrka municipalities during 2005 and 2015.  

 

The purpose of this thesis is to examine how much influence citizens’ can have over public art in 

their close environment. In order to answer this I have examined all citizens proposals sent to 

Huddinge and Botkyrka municipality between 2005 and November 2015, in a comprehensive 

manner in order to contextualize the amount of proposals the municipalities have received and 

what they concern, beyond that I have examined the proposals that concern public art more 

profoundly in order to understand how well citizens’ proposals work as a channel for influence 

of public art in the common space. In the qualitative part of the study I have utilized Pierre 

Bourdieu’s theories on capital in order to convey the individuals chance to influence. My study 

shows that all in all there are ten proposals that concern public art. In three of these have 

decisions yet to be made while the rest have been rejected with the exception of one that is 

considered reciprocated. My results show that influence of the public art through citizens’ 

proposals as of now, is insignificant. 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Denna uppsats syfte har varit att undersöka hur mycket inflytande medborgare kan ha över 

konstnärlig gestaltning i sina närområden genom medborgarförslag. För att kunna besvara syftet 

har jag undersökt samtliga inskickade medborgarförslag till Huddinge och Botkyrka kommuner 

mellan 2005 och november 2015, dels övergripande för att kontextualisera hur många förslag 

som kommunerna fått in och vad de handlar om. Utöver det har jag undersökt de förslag som 

berör konstnärlig gestaltning mer djupgående för att få fram hur väl medborgarförslag fungerar 

som kanal för inflytande på offentlig konst i det gemensamma rummet. I den kvalitativa delen av 

studien har jag använt mig av Pierre Bourdieus kapitalteorier för att få fram individens möjlighet 

till inflytande.  

Min undersökning visar att det är tio förslag sammanlagt i det båda kommunerna under en 

tioårsperiod som berör konstnärlig gestaltning. I tre av dessa har beslut ännu inte tagits och 

resterande har avslagits med undantag av ett som anses vara besvarat. Mina resultat visar att 

påverkan på den offentliga konsten genom medborgarförslag som det ser ut nu, är obetydlig.   
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1. Inledning 

1.1 Motivering 
 

Begreppet medborgardialog har blivit centralt och sträcker sig över flera fält som stadsutveckling 

och demokrati. På grund av bostadsbrist, ökade klassklyftor och segregation har förtroende för 

demokratin minskat.  Det är därför viktigt att undersöka hur medborgardialog fungerar i 

praktiken och hur det påverkar medborgarnas möjlighet till inflytande.  

Jag är boende i Huddinge, en kommun som står inför en stor stadsutveckling. Jag ser 

förändringar i stadsrummet utan att känna möjlighet att påverka min närmiljö. Offentlig 

gestaltning utgör en stor faktor för trivseln i det gemensamma rummet. Denna uppsats ämnar 

söka medborgarnas engagemang och intresse för konst och offentlig gestaltning, men även hur 

detta tas emot och således titta på medborgarens inflytande på sin närmiljö genom de 

kommunala medborgarförslagen. 

Huvudfokus ligger på Huddinge kommun som har valts för att jag är boende där och för att 

Södertörns högskola är belägen i Huddinge, samt på grund av den omfattande 

stadsomvandlingen som sker i Flemingsberg nu. Botkyrka är den angränsade kommun som har 

valts för att det ligger geografiskt nära, samt för att invånarantalet är jämförbart. 

Denna uppsats ingår i projektet Konsten, Staden, Invånarna. Idémässig och historisk 

fördjupning av konstens roll i stadsomvandlingen, som drevs av Konstvetenskapen vid 

Södertörns högskola i dialog med olika aktörer, bland annat Botkyrka och Huddinge kommuner 

under höstterminen 2015.1 

1.2 Syfte 
Avsikten med denna uppsats är att undersöka medborgardialogens roll i samhället och mer 

specifikt dess roll inom konstnärlig gestaltning i det gemensamma rummet. Uppsatsen söker 

även undersöka vilket inflytande medborgare har över sin närmiljö inom ramen för 

medborgarförslag till de två kommunerna. Undersökningen kommer genomföras genom att 

studera inkomna medborgarförslag och hur de har blivit besvarade. 

Den centrala frågeställningen lyder: Hur kan inflytande te sig i behandlandet av 

medborgarförslag? Är demokrati och konstnärlig gestaltning i offentlig miljö exkluderande, eller 

kan alla delta i dialog om detta?  

																																																								
1	Det sker/skedde inom ramen för projektet Utmaningsdriven samverkan, Södertörns högskola, och var 
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1.3 Teori  
Det är kommunen som fattar beslut om medborgardialog bör användas och då av anledningen att 

politikerna ska få reda på vad folk tycker och tänker i vissa frågor samt ge dem en möjlighet att 

beskriva den demokratiska processen. Medborgardialogen ska bidra till bättre beslutsunderlag.2 

Dialog innebär samtal på lika villkor, där alla bidrar med att både tala och lyssna. 

Medborgardialog kan genomföras på lite olika sätt, från informationsblad till panelsamtal och 

fokusgrupper, som anordnas på initiativ av kommunen. Medborgarförslag är en del utav 

medborgardialogen. Sveriges Kommuner och Landsting skriver 2007 att medborgarförslag 

genomfördes 2002 med ambitionen att minska avståndet mellan väljare och valda politiker, och 

genom förslagsrätten gavs medborgare möjlighet att påverka den lokala politikens utformning. 

SKL uttrycker att förhoppningen har varit att förslagsrätten även skulle leda till att 

engagemanget för kommunal- och landstingspolitiska frågor ska öka bland medborgarna.3 

För att undersöka vad som påverkar graden av möjligt inflytande för medborgare i den 

kommunala processen, kommer jag att använda mig av Pierre Bourdieus begrepp kapital och fält 

genom Michael Grenfell, Pierre Bourdieu – Key Concepts.4 Jag kommer att fokusera på socialt 

kapital och kulturellt kapital som enligt Bourdieu är symboliska kapital. Adolphe Lawson 

presenterar Robert Putnams teori om socialt kapital i sin utvärdering av Storstadssatsningen, den 

definitionen av socialt kapital kommer även jag använda. Storstadssatsningen är ett 

åtgärdsprogram som röstades igenom 1998 av riksdagen. Målet var att minska segregationen, 

förbättra möjligheterna, tillväxten och livsstilen för de boende i Sveriges mest utsatta förorter.5 

Lawson definierar socialt kapital som grader av insikt och information i den demokratiska 

processen. Kapital kan enlig Lawson därför användas istället för erfarenhet och kunskap, det är i 

den kontext Pierre Bourdieus teorier om kapital kan ses som kunskap som resulterar i möjlighet 

till inflytande. Bourdieu menar att graden av kulturellt kapital medför fördelar eller nackdelar på 

specifika fält, på konstfältet spelar kulturellt kapital rollen som regelbok. Den som är införstådd i 

reglerna på fältet kan med lätthet röra sig i jargongen som finns på ett galleri tillexempel. Det 

kulturella kapital som en individ besitter i gallerirummet kan visa sig i hur väl personen 

																																																								
2 Region Skåne, ”Beredning för medborgardialog i Region Skåne”, 
 <http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Skaneportalen-
extern/PolitikPaverkan/BTH/Nordost/131206/%C3%849%20bil%201%20Definition%20av%20medborgardia
log.docx . >, 2013, hämtat 160101           . 
3 Sveriges Kommuner och Landsting, faktablad, 
<http://skl.se/download/18.33ccf562145ac94e9982d707/1399385741511/skl-faktablad-3-medborgardialog-
om-medborgarförslag.pdf>, 2007, hämtat 160101. 
4, Michael James Grenfell, Pierre Bourdieu: Key Concepts, New York: Routledge, 2014 
5 Urban Utveckling, ”Storstadssatsningen”, <http://www.urbanutveckling.se/ordlista/stu/storstadssatsningen>, 
hämtat 160107. 
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reflekterar över konsten och dess värde i relation till specifika kanonföreteelser genom historien. 

Den som besitter kulturellt kapital känner igen vissa uttryck och kvalitéer, vilket manifesterar sig 

i en medvetenhet av alla aspekter som finns på konstfältet, samt innehar en raffinerad smak. 

Bourdieu relaterar även till ekonomiskt kapital, som i motsats till symboliskt kapital är 

mätbart på ett mer konkret sätt. Den som har stort ekonomiskt kapital kan, utan stort kulturellt 

eller socialt kapital, få inflytande på konstnärlig gestaltning i rummet genom att köpa mark i 

staden och placera ut fritt den typ av ”offentlig” konst denne tycker om. Detta kapital är inte 

fokus i undersökningen, men är viktigt att ha i åtanke under analysen. Huge Fastigheter AB är en 

stor aktör i Huddinge som äger mycket av den offentliga konsten i kommunen, vilket är ett 

exempel på att ekonomiskt kapital kan bidra till påverkan av den konstnärliga gestaltningen i den 

offentliga miljön. 

 

1.4 Metod 
Materialet till denna uppsats är delvis insamlat på plats i Huddinge kommunhus och delvis 

genom de öppna arkiven som finns tillgängliga på kommunens hemsida.6 Jag har sökt 

medborgarförslag från perioden 2005-2015, och har fått handlingar framplockade av 

tjänstemännen och en del av dem inskannade och mailade till mig. Inskickade förslag till 

Huddinge mellan 2005 och 2008 finns i arkiv, och har tagits fram åt mig på begäran, resten är 

inskannande.  

Medborgarförslagen från Botkyrka har hämtats från deras offentliga handlingar och 

protokoll som ligger på kommunens hemsida.7 Även här har det varit för mycket material att 

kunna hitta bland tusentals sidor protokoll, så jag har haft tjänstemännens hjälp att finna de 

handlingar som är av intresse för denna undersökning, och de har mailats över till mig.  

Utifrån samlat material har jag sammanställt primärdata systematiskt med både ett 

kvantitativ och ett kvalitativt tillvägagångssätt. Förslagen har gåtts igenom och sorterats utifrån 

innehåll. En djupare analys har sedan gjorts av de förslag som jag ansett beröra konst och/eller 

utsmyckning. Jag har behövt göra ett urval av medborgarförslagen och även gjort egna 

bedömningar av vad som är relevant för den kvalitativa delen i min undersökning. Jag inledde 

urvalsprocessen med att utgå från de förslag som blivit skickade på remiss till kultur och 

fritidsnämnden. Nämnden har två ansvarsområden och efter överblick av titlar på dessa förslag 

																																																								
6 Länk till sökfunktionen i de öppna diarierna Huddinge, <http://www.huddinge.se/Kommun-och-politik/sok-
i-kommunens-diarier/>. 
7 Länk till sökfunktionen i de öppna diarierna Botkyrka, 
<http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/offentligahandlingarochprotokoll/sokoffentligahandlingar/Sidor/
default.aspx>.	
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stod det tydligt att övervägande andel förslag som nämnden svarat på berör fritid med 

underkategori sport. Jag begränsande då urvalet till de förslag som nämnden svarat på som 

berörde kultur. I de förslagen ingår exempelvis önskan om kulturhus, föreningslokaler för att 

främja föreningslivet, önskan om att införa bokdagar och uppröjning av kulturstigar. Urvalet var 

då brett och ofokuserat, en undersökning på ett sådant brett underlag skulle ej ha resulterat i att 

syftet blev besvarat. För att ringa in medborgarens inflytande på sin närmiljö och stadens uttryck 

avgränsande jag urvalet ytterligare för att fokusera endast på konstnärlig gestaltning i den 

gemensamma miljön eller något som direkt berör det. Jag har valt ut förslag som rubricerats 

under konst i Huddinge kommuns arkiv, och ett förslag som står under kategorin övrigt. Titeln 

på förslaget som ingick under övrigt hade ordet smycka i rubriken, något som pekade mot att 

förslagen kunde handla om utsmyckning, vilket det också gjorde. 

Botkyrka har ingen egen kategorisering av medborgarförslagen efter ämnen och därför har 

jag behövt söka efter relevanta titlar. Jag har letat efter ord som utsmyckning, förbättra miljön, 

kultur, konst, snygga upp, och liknande uttryck. Efter att ha valt ut 18 förslag som skulle kunna 

passa in i konstnärlig gestaltning och läst igenom dessa stod det klart att 12 av dem handlade om 

nedskräpning eller trasig miljö, dessa 12 förslag togs inte med i studien. Underlaget blev inte lika 

stort, dock mer koncentrerat. Jag har även gjort bedömningen att inte inkludera förslag på att 

klotter ska saneras. Klotter kan anses beröra gestaltning i det offentliga rummet och att det 

påverkar intrycket av staden, jag har dock valt att sortera sanering under nedskräpning. Huddinge 

kommun har nolltolerans mot klotter och det är därför svårt att motivera varför det ska höra till 

konstnärlig gestaltning i detta fall.8 Utöver läsning har en del av arbetet gått ut på att räkna 

förslagen och kategorisera dem för att få fram antal inskickade förslag i de båda berörda 

kommunerna. För att få mer insikt i hur stora andelar av befolkningen som har skickat in förslag 

har jag använt mig av aktuell statistik som finns tillgänglig via http://www.ekonomifakta.se för 

att få fram antal invånare i de båda kommunerna. Jag har sedan sammanställt statistiken och 

presenterar den i jämförande diagram. 

1.5 Material 
Materialet som legat grund för denna undersökning består av samtliga inskickade 

medborgarförslag till Huddinge och Botkyrka kommuner mellan åren 2005 och november 2015. 

Undersökningen utfördes innan året 2015 tog slut och därför är inte förslagen som skickats in i 

																																																								
8 Huddinge klotterpolicy, 
<http://www.huddinge.se/Global/kommun_och_politik/ekonomi_och_styrning/huddinge_kommuns_forfattni
ngssamling/miljo_och_halsa/HKF_4340.pdf>, hämtat 151229. 
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december med. Utöver detta har jag använt mig av aktuell statistik över befolkningsmängd finns 

tillgänglig via <http://www.ekonomifakta.se>. 

1.6 Forskningsläge 
 
Medborgardialog är ett ämne som går att angripa inom olika discipliner, allt från kulturgeografi 

till statsvetenskap och förvaltning. Jag har valt att utgå från Robert A. Dahls bok, On 

Democracy, för att lägga en grund för idéer om demokratin i mitt arbete.9 För att kunna besvara 

mina frågor har jag använt mig av Pierre Bourdieus teorier presenterade av Michael Grenfell i 

Pierre Bourdieu – Key Concepts, för att kunna analysera förslagen utifrån kulturellt och socialt 

kapital samt fält; demokratifältet och konstfältet.10 

Den mesta forskning som gjorts kring medborgardialog är publicerade i form av 

utredningar. Jag har använt mig av Nazem Tehvildalez utredning om medborgardialoger från 

2012, där han undersökt hur kommuner använder sig av medborgardialog i teori och praktik.11 

Adolphe Lawsons utredning om Storstadssatsningen i Huddinge och Södertälje behandlar 

medborgarinflytande och deltagande och den har kommit i användning för att få djupare 

förståelse för Huddinge kommun och för formatet utredningar. 12 Jag har även använt mig av 

kunskapsområdet urbana studier där artikeln, ”Just art för a just city: Public art and social 

inclusion in urban regeneration”, skriven av Joanne Sharp, Venda Pollock och Ronan Paddison, 

har spelat stor roll i min undersökning för att påvisa konstens sociala roll till inkludering i 

staden.13 Carolin Janssons uppsats, Medborgarförslag och rätten till staden- En metodfokuserad 

studie om Botkyrka kommuns medborgarförslag, 2012 har legat i nära min undersökning i 

ämnesvalet men inte vad avser fokusområde och resultat. Hon har gjort en kulturgeografisk 

studie för att finna vilka det är som skickar in medborgarförslag i avseende på kön och i vilken 

stadsdel de bor, bland annat.14 Eftersom studien ligger nära ämnet för denna uppsats har det varit 

viktigt att bekanta sig med Janssons uppsats, både så att jag inte angriper från samma håll som 

hon gjort, och även för att se hur hon har gått tillväga i sitt arbete. 

																																																								
9 Robert Alan Dahl, On Democracy, New Haven, London: Yale University Press, 2000. 
10 Grenfell, 2014. 
11 Tahvilzadeh, Det våras för medborgardialoger, Rapport, Statens offentliga utredningar, 2014. 
12 Adolphe Lawson, Storstadssatsningen i Södertälje och Huddinge- en process för demokratiutveckling och 
förvaltningsförnyelse, Huddinge: Södertörns högskola, 2002. 
13 Joanne Sharp, Venda Pollock, Ronan Paddison, “Just Art for a just City: Public Art and Social Inclusion in 
Urban Regeneration”, Urban Studies, vol. 42/no. 5-6, 2005, s. 1001-1023. 
14 Carolin Jansson, Medborgarförslag och rätten till staden- En metodfokuserad studie om Botkyrka kommuns 
medborgarförslag, Lund: Lunds universitet, 2012. 
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Jag har även använt mig av källor som handlar om graffitins sociala position i form utav 

Koon-Hwee Kans artikel, ”Adolescens and graffiti”.15 Peter Bengtsens föreläsning om gatukonst 

och graffiti har använts för att påvisa vad gatukonst och graffiti kan skapa för erfarenheter i 

möten med betraktare. Föreläsningen finns inspelad av och tillgänglig på URs öppna arkiv.16 

Brottsförebyggande rådets hemsida har använts för att söka fakta om graffiti i stadsrummet.17 

Cecilia Windh har gjort en studie om medborgardialog i den svenska kommunala planprocessen, 

Medborgardialog i den svenska kommunala planprocessen- en studie av medborgardeltagande 

med fokus på översiktsplanen och Partille kommun, som har använts som stöd vid frågor om det 

kommunala styret.18 

2. Kartläggning av medborgarförslag 
 

”Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.”19 

 

I detta avsnitt kommer medborgarförslagen från Huddinge och Botkyrka kommuner presenteras, 

övergripande och även, vad gäller de utvalda förslagen, i detalj.  

Medborgarförslag är en del av medborgardialog som blivit ett centralt begrepp när det talas 

om demokrati och kan förstås som en politisk metod för att motverka segregation och en kritik 

mot det ökande avståndet mellan beslutsfattare och dem som beslutet berör.20 Begreppets 

teoretiska grund är konstruerat som en motpol till det som kallas social exkludering. 

Begreppet medborgardialog är idag ett relativt nytt begrepp som tidigare haft benämningar 

som demokratiutvecklingsprojekt och aktiveringens politik, och handlar om all politisk 

engagemang på sidan av allmänna val. Företeelsen är därför inte ny.21  

Ett medborgarförslag kan se ut på olika vis. Oftast utgår medborgaren ifrån en blankett 

avsedd för ändamålet, där finns det utrymme att skriva förslaget och att motivera det. 

																																																								
15 Koon-Hwee Kan. “Adolescents and Graffiti”, Art Education, vol. 54/no. 1, 2001, s. 18.	
16 Peter Bengtsen, föreläsning ”Gatukonst – vad är det?”, UR, 2012, <http://www.ur.se/Produkter/169430-
UR-Samtiden-Lundaforskare-forelaser-Gatukonst-vad-ar-det>, hämtat 151225. 
17 Brottsförebyggande rådet, <https://www.bra.se/bra/forebygga-brott/klotter-skadegorelse.html>, 2015, 
hämtat 151229. 
18 Cecilia Windh, Medborgardialog i den svenska kommunala planprocessen- en studie av 
medborgardeltagande med fokus på översiktsplanen och Partille kommun, Lund: Lunds universitet, 2012.	
19 Sverige Rikes Lag, Regeringsformen 1 kap. 1 §, Stockholm: Norstedts Juridik, utgiven av Höglund O., 
1999. 
20 Lawson, “Inledning”, 2002.  
21 Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg, Monika Persson, Utdrag ur 
Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling- tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet, Örebro: 
Örebro universitet, 2011.	
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Tillsammans med själva förslaget arkiveras utlåtande från berörda nämnder och sammanfattande 

beslut och eventuellt, bifogade filer från någon av parterna i ärendet. Det kan innebära allt från 

namnlistor som medborgaren har samlat ihop för att stärka sitt förslag till att någon från 

kommunen bifogar en mailkonversation med till exempel SL.  

2.1 Medborgarförslag i Huddinge och Botkyrka kommuner 2005-2015 
 

Sedan Demokratipropositionen 2002, Demokrati för det nya seklet, har alla regeringar 

uppmuntrat till medborgardialog.22 I den propositionen föreslås att fullmäktige får besluta att 

medborgarna kan väcka förslag i fullmäktige.23 I propositionen föreslås även lagändringar på 

bättre villkor för de förtroendevalda, medborgerlig insyn i kommunala entreprenader och utökat 

brukarinflytande.24 Regeringens mål är tydliga i propositionen, inflytande ska bli mer jämställt. 

Fler ska engagera sig i politiken. I grupper där deltagandet är svagt, förstagångsväljare, 

utlandsfödda och lågutbildade ska inflytande öka. Även om alla kommuner har möjlighet att föra 

ett tydligt arbete med medborgardialog är det dock inte alla kommuner som infört det, med 

argument som att det skulle kräva för mycket tid, arbete och resurser.25 

Medborgardialog avser det politiska deltagande som sker utöver de allmänna valen. 

Medborgarförslag är ett sådan deltagande. Enligt kommunallagen ges medborgare möjligheter att 

göra sin röst hörd genom så kallade medborgarförslag. Ärenden i fullmäktige får väckas av den 

som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget, om fullmäktige har 

beslutat detta.26  

Både Huddinge och Botkyrka kommuner erbjuder möjligheten att skicka in 

medborgarförslag. Boende i Huddinge kan skriva ut en blankett från kommunens hemsida, fylla i 

den och posta den till kommunen. Blanketten är utformad så att medborgaren först skriver sitt 

namn, adress och telefonnummer, sedan finns två stora rutor där förslagsväckaren först får skriva 

sitt förslag och i nästa ruta motivera det. Sedan finns det också rutor att fylla i om medborgaren 

vill presentera sitt förslag själv i fullmäktige. Signatur, underskrift och datum för förslagen ska 

också ifyllas i slutet av blanketten. Botkyrka kommun har samma blankett men tar även emot 

digitala förslag, blanketten är då densamma. Det finns tre typer av beslut som kommunen kan ge; 

																																																								
22 Tahvilzadeh, 2014, s. 8ff.  
23 Regeringen, proposition, <http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2002/01/prop.-20010280/> 
hämtat 151230. 
24 Justitiedepartementet, regeringskansliet, powerpoint, 
<forsaetisraduneyti.is/media/D_Glaerur/Bengtsson.ppt>, hämtat 151230. 
25 Windh, 2012, s. 11.	
26 U. Lindquist, S. Losman, Kommunallagen, KL, 5 kap. 23 § punkt 5, ”Kommunallagen I lydelsen den 1 juli 
2006 – en handbok med lagtexter och kommentarer”, Stockholm: Norstedts Juridik, 2006. 
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bifall, avslag eller besvarat. Bifall innebär att förslaget kommer att åtgärdas. Avslag innebär att 

förslaget lämnas utan åtgärd. Det vanligaste beslutet som förslagen får är besvarat, vilket 

exempelvis kan betyda att förslaget inte går att åtgärda för att det faller utanför kommunens 

ansvarsområden eller att en liknande process som föreslås redan är igång. 

Antal medborgarförslag skiljer sig anmärkningsvärt mellan de två kommunerna, visar mina 

beräkningar.  I Huddinge inkom det 254 förslag mellan åren 2005 och november 2015. 

Motsvarande period i Botkyrka inkom det 1062 stycken. Nedan har jag sammanställt ett 

jämförande stapeldiagram som visar antal inskickade förslag årsvis.  
Antal inskickade  

Förslag 

 
Figur 1, sammanställt av Amanda Rönnberg utifrån primärkällor, 2015. 

Som figur 1 visar är det en stor skillnad kommunerna emellan. Båda kommunerna visar att 

inkomna förslag ökar varje år sedan 2011, även om det ökar i större grad i Botkyrka.   

I Huddinge kommun bor det 104 185 personer 2014.27 I Botkyrka bor det 88901 stycken.28 

Huddinge kommun har alltså fler invånare men färre inskickade förslag. Jag har i figur 2 

sammanställt två cirkeldiagram för att visa hur stor andel av invånarna i respektive kommun, 

som har utnyttjat möjligheten att påverka sitt närområde.  

De 254 förslag som är inskickade till Huddinge kommun motsvarar 0,2 % av invånarna. 

Den egentliga andelen är ännu mindre då förslagsställare kan återkomma flera gånger, alltså att 

en person kan ha skickat in flera förslag under den period som undersöks. Den faktiska % -satsen 

för hur stor del av invånarna som har skickat in medborgarförslag är lägre än 0,2 %. Detsamma 

gäller för Botkyrka kommun som dock har en något högre procentsats, 1,2 %. Sammanställd data 

																																																								
27 Ekonomifakta, <http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Stockholms-
lan/Huddinge/?var=17246> hämtat 151115. 
28 Ekonomifakta, <http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Stockholms-
lan/Botkyrka/?var=17246> hämtat 151115.	
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som presenteras i figur två tar inte i hänsyn att befolkningsmängden har ökat i kommunerna. 

Diagrammen visar alltså, att 1,2 % av befolkningsmängden som uppmätts 2014, har någon gång 

under 2005-2015 skickat in ett medborgarförslag. 

 
Figur 2, sammanställt av Amanda Rönnberg, visar antalet inskickade medborgarförslag 2005-2015 i relation till 

befolkningsmängden år 2014, 2015. 

Vad förslagen handlar om är en viktig aspekt att undersöka för att få en djupare förståelse för vad 

invånare känner att de vill påverka. I min undersökning är det relevant att se hur ämnet 

konstnärlig gestaltning står i relation till resterande ämnen. Innehållen i förslagen uppskattas ca 

tre fjärdedelar av alla inkomna medborgarförslag varje år gälla frågor som rör 

samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden.29 Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för 

gator och vägar, parker, markområden fysiska planer, bygglov, kart- och mätverksamhet, 

exploatering, trafik och parkeringstillstånd.30 Ebba Thornéus och Sara Zettergren har gjort en 

kartläggning av medborgarförslag i bland annat Huddinge och Botkyrka kommuner under 2013-

2015, och deras resultat stödjer uppskattningen att majoriteten av förslag rör 

samhällsbyggnadsförvaltningens domäner.31 Figur tre och fyra är deras sammanställning av vilka 

																																																								
29 Olov Lindquist citerad av Carolin Jansson, 2012, s. 19. 
30 Botkyrka kommuns hemsida, 
<http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/forvaltningarochbolag/samhallsbyggnadsforvaltningen> 151201. 
31 Ebba Thornéus, Sara Zettergren, ”Stor kartläggning: Vem har nytta av alla medborgarförslag?” 
www.stockholmdirekt.se <www.stockholmdirekt.se/nyheter/vem-har-nytta-av-alla-
medborgarförslag/aRKojv!9MfRVz3JW7vLXWnez4xrJg/>, 2015, hämtat 151201.	
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ämnen som förslagen fördelar sig emellan under den här perioden. De har utformat tio olika 

kategorier som visas längst den horisontala axeln, det är bostäder, djur, idrott, miljö, 

områdesskötsel, sjukvård, skola, trafik, verksamhet och övrigt. Kultur som denna uppsats berör, 

finns inte formulerad som en egen kategori hos författarna. Längst den vertikala axeln visas antal 

förslag. I Thornéus och Zettergrens diagram framkommer det inte hur kommunerna själva har 

gjort sin indelning av ämnen. Vilka kriterier som avgör om ett förslag hamnar under t.ex. 

områdesskötsel istället för under miljö är okända i denna undersökning och framkommer inte i 

Thornéus och Zettergrens arbete. Hur de har sammanställt sina resultat och hur det har gått 

tillväga framgår inte heller. Ändock anser jag att deras diagram erbjuder en bredare förståelse för 

hur medborgarförslagen fungerar. 

 
Figur 3, sammanställt och kategoriserat vilka ämnen som inskickade förslag rör under perioden 2013-2015, av Ebba 

Thornéus och Sara Zettergren, figuren visar Huddinge kommun, 2015. 

I figur 3 visas att ”övrigt” är den dominerande samlingskategorin i Huddinge kommun med 26 

förslag, följt av 25 förslag som är trafikrelaterade. Vilka förslag som indelas under övrigt är inte 

bekant, flera av inkomna förslag som jag har läst igenom som står listade under övrigt anser jag 

kunna delas in i andra kategorier, därför kan detta diagram vara missvisande. Fördelningen av 

berörda områden är jämförbara i de båda kommunerna i de flesta avseenden, se figur 3 och 4. I 

de både kommunerna är det samma tre ämnen som förslagen behandlar flest gånger, det är trafik, 

områdesskötsel och övrigt. Huddinge har större procentuell andel förslag rörande skola och 

övrigt än vad Botkyrka har. Ifall vi endast ser till antal är det svårt att göra en jämförelse då 

områdesskötsel berörs över 140 gånger i Botkyrka och endast 18 gånger i Huddinge. 
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Figur 4, sammanställt och kategoriserat vilka ämnen inskickade förslag rör, av Ebba Thornéus och Sara Zettergren, 

figuren visar Botkyrka kommun, under åren 2013-2015, 2015. 

Thornéus och Zettergren har även sammanställt vilka beslut förslagen de senaste tre åren har 

givit orsak till. Endast 10 % av förslagen som inkom till Huddinge har fått beslutet bifall de 

senaste tre åren, 50 % anses vara besvarade och resterande 40 % har fått avslag enligt Thornéus 

och Zettergren, se figur 5. Dessa 10 % motsvarar åtta förslag som fått beslut bifall. 

 

 
Figur 5, sammanställt av Ebba Thornéus och Sara Zettergren, figuren visar Huddinge kommun, och föreställer 

fördelningen av beslut som medborgarförslagen fått under åren 2013-2015, 2015. 

Ett förslag som inkom 2006 angående önskan att uppsätta fler föreningstavlor inom Huddinge 

bl.a. på Snättringesidan av Stuvsta station som fick beslutet bifall.32 Jag bor på den sidan av 

Stuvsta station och har anspråkslöst kunnat bekräfta att det inte finns någon föreningstavla på 

sagda plats. Således kan beslut som godkänts stå utan åtgärd nio år efter att beslutet tagits.  

																																																								
32 Medborgarförslag, diarienummer KS-2006/608, Huddinge kommun.  
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Statistiken över beslut som fattats i Botkyrka kommun överensstämmer väl med besluten 

från Huddinge kommun med endast små skillnader, under de år som Thornéus och Zettergrens 

undersökning omfattar. 15 % fick under åren 2012 till september 2015 beslut bifall, 29 % fick 

avslag och 56 % anses vara besvarade, se figur 6. 15 % av förslagen i Botkyrka under dessa år 

motsvarar 52 stycken. 

 

  
Figur 5, sammanställt av Ebba Thornéus och Sara Zettergren, figuren visar Botkyrka kommun, och föreställer 

fördelningen av beslut som medborgarförslagen fått under åren 2013-2015, 2015. 

Thornéus och Zettergrens undersökning kan användas för att beskriva en kontext som berör 

ämnet för min uppsats. Det är viktigt att se till hela processen som berör medborgarförslagen, för 

att bredda förståelsen av dess roll i en demokrati och i en medborgardialog. Deras undersökning 

har ett annat årsspann än vad min har, från 2013-2015. Eftersom mina resultat inte bygger på 

deras diagram utan finns där som en större kontext och för att erbjuda en djupare insikt i hur 

förslagen tas emot anser jag att tidsperioden inte påverkar mina resultat. Det som de visar får 

väga in i hur väl möjligheten med medborgarförslag fungerar som en kanal för inflytande. 

Thornéus och Zettergren har dock varit otydliga i hur de har sammanställt sina resultat och på 

vilka premisser diagrammen vilar på. Jag vet av erfarenheten från att leta efter och läsa förslag 

att Huddinge och Botkyrka kommuner kategoriserar sina förslag på olika vis. Huddinge markerar 

tydligt diarienummer, ärendets titel, samt kategori. I Botkyrkas sammanställningar står 

diarienummer och titel, men kategori saknas då de inte gör en sådan bedömning. Då förutsätter 

jag att Thornéus och Zettergren har läst igenom samtliga förslag i Botkyrka under deras utvalda 

tidsperiod och själva kategoriserat förslagen utifrån innehåll för att kunna få fram riktiga resultat. 

För att resultaten ska vara helt pålitliga bör de ha gått igenom samtliga förslag i Huddinge också 

och varit kritiska till hur kommunen själva har gjort sin indelning. Jag saknar även några 

exempel som de har placerat in under övrigt, vad berör de förslagen?  
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Min sammanställning av hur många förslag som har skickats in i Huddinge och Botkyrka 

kommuner visar stora skillnader i antal mellan kommunerna, se figur 1. Cirkeldiagrammen, figur 

2, visar hur liten procentuell andel av invånarna i respektive kommun som har skickat in ett 

förslag. 1,2 % i Botkyrka och 0,2 % i Huddinge visar att möjligheten att påverka sin kommun via 

medborgarförslag inte brukas av många. Thornéus och Zettergrens diagram över beslut som 

förslagen givits visar att av de som använt sig av kanalen för att skicka in förslag sällan får ett 

bifallande beslut. Medborgarförslag är en sällan använd kanal, och när den används får endast ca 

10-15% igenom sina förslag. Medborgarförslag leder således sällan till några åtgärder och som 

jag har visat i detta avsnitt, är det inte en användbar kanal för en medborgare att driva igenom 

något.  

2.2 Medborgarförslag rörande konstnärlig gestaltning i Huddinge 2005-2015 

 
Detta avsnitt kommer innehålla den kvalitativa delen av min undersökning, som syftar till att 

precisera vad förslagen som berör konstnärlig gestaltningen handlar om, vilken karaktär 

förslagen har och vad de har fått för beslut. Under denna rubrik presenteras medborgarförslagen 

som berör konstnärlig gestaltning som blivit inskickade till Huddinge kommun. Genom detta och 

nästa avsnitt kommer jag besvara min frågeställning, nämligen hur kommuninvånare genom 

medborgarförslag försökt påverka hur deras närmiljö ska gestaltas. Detta kapitel visar vad de 

Huddingebor som använt kanalen medborgarförslag vill se runt om i Huddinge. 

Medborgarförslagen som berör konst i Huddinge kommun under åren 2005 och november 

2015 har titlarna:  

• Inför enprocentregeln i Huddinge för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö.33  

• Konstnärlig utsmyckning av Skogås.34  

• Graffitikonst i betongtunnlar.35  

• Smycka nya rackethallen i Skogås med graffitikonst.36  

 

Inför enprocentregeln i Huddinge inkom 24e september 2015 och har ännu inte föranlett något 

beslut. Beslut i detta ärende kan väntas i april 2016, vilket är en uppskattad tidsram i förhållande 

till vad Thornéus och Zettergrens resultat visar är den genomsnittliga väntetiden för beslut, alltså 

sju månader efter förslagen inkom. Medborgaren som har skrivit förslaget Inför enprocentregeln 

																																																								
33 Medborgarförslag, diarienummer KS-2015/1772, Huddinge kommun. 
34 Medborgarförslag, diarienummer KS-2007/670, Huddinge kommun. 
35 Medborgarförslag, diarienummer KS-2014/1567, Huddinge kommun. 
36 Medborgarförslag, diarienummer KS-2015/490, Huddinge kommun.	
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i Huddinge har utöver den vanliga blanketten för medborgarförslag bifogat ytterligare två sidor 

med motiverande argument för varför kommunen ska införa enprocentregeln. Förslaget är väckt 

av Gun Lindblad, ordförande i Huddinge konstnärsklubb som även är ersättare i 

kommunalfullmäktige och grundskolenämnden i Huddinge. I förslaget hänvisar hon till 

myndigheten Konstnärsnämndens utredning om enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av 

offentlig konst att ”all offentlig verksamhet har ett ansvar för att den offentliga konsten 

integreras i samhällsmiljön”, medborgarens citering. Enprocentregeln innebär att minst en 

procent av budgeten vid ny-, om- eller tillbyggnationer av fastigheter och annan offentlig 

infrastruktur investeras i konstnärlig gestaltning.37 I förslaget finns en bifogad länk som påstås 

visa att 77 % av landstingen och regionerna i Sverige arbetar aktivt med denna regel, Huddinge 

är inte en av dem. Länken i förslaget ser ut att vara en länk till förslagsväckarens nedladdade 

filer och går därför inte att öppna. Lindblad beskriver att offentlig konst skapar mervärden och 

har bifogat en punktlista på vilka värden det är. Hon menar att konst bidrar med skönhet och 

skapar stimulans, att den ökar attraktionskraften, skapar nya perspektiv och tankar hos invånare, 

konst är demokratiskt och offentlig konst är lika tillgänglig för alla, viktig inkomstkälla för 

konstnärer och avslutningsvis skriver hon att konst sänder positiva signaler om att kommunen 

satsar och vågar tro på framtiden. Efter denna punktlista hänvisar förslagsväckaren till 

vetenskapliga forskningsrapporter som visar på att det finns samband mellan konst och 

välbefinnande. Hon nämner flera rapporter som bland annat ska ha gjorts i USA och på 

Södertörns högskola, vilka dessa är anger hon inte och det är därför svårt att ta ställning till hur 

tillförlitliga dessa källor är. Medborgaren skriver också att samtliga partier i riksdagen är positiva 

till enprocentregeln, men utan källhänvisning. På sista sidan i det tre sidor långa förslaget har 

förslagsväckaren listat sju punkter som denne önskar att kommunfullmäktige ska ge 

kommunstyrelsen i uppdrag. Från att införa nämnda regel, till att utarbeta metoder för hur arbetet 

med regeln ska gå till och säkerställa hur regeln ska tas emot av kommunens bolag och stiftelser 

till att årligen följa upp tillämpningen av regeln. 

I förslaget Konstnärlig utsmyckning av Skogås som är undertecknat av tre personer, förslår 

medborgarna utsmyckning av konstnären Rickard A. Antonius på tre ställen i Skogås, där även 

konstnären bor. Placeringarna de föreslår är perrongen på Skogås Station, på Mariakyrkans fasad 

och ovan Skogås logotype utanför Skogås centrum. Utöver att de har utpekat var de skulle vilja 

se konst så har konstnären själv bifogat skisser i form av montage, foton på platserna och sedan 

har han klistrat in bilder på de egna verken som han skulle sätta på de utvalda platserna. De 

																																																								
37 Stockholm konst, <http://www.enprocent.se/om-enprocentsregeln/>, hämtat 151230. 
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består av stora utskurna abstrakta former i rött, svart vitt och gult, bild 1 föreställer en av 

skisserna av flera verk som samtliga är ur serien Antonius koden. 

 

  
Bild 1, fotomontage, foto av Skogås centrum och skiss av konstnären Rickard A. Antonius verk inlagt över fotot, verk 

från serien Antonius koden, 2007.38  

Medborgarna har även föreslagit en plåtängel som kan pryda fasaden av kyrkan. De som 

väckt förslaget menar att det skulle stärka Skogås attraktionskraft ifall området var utsmyckat 

med konst. Bifogat i förslaget är konstnärens CV och vad han intresserat sig för inom sitt 

konstnärskap. Han skriver att han är intresserad av den ”filosofiska frågan om universums sanna 

natur”. Han beskriver verken som lanserats i förslaget som ”ontologiska diagram som ska 

innehålla denna fråga”, och konstnären hävdar även att han funnit en hittills okänd grafisk kod. 

Verken påstås alltså vara en grafisk kod över universum, änglar och om evolutionen samt 

civilisationens sanna natur. Hur vida medborgarna som väckt förslaget och konstnären har tagit 

fram detta förslag tillsammans framkommer inte. Det känns dock som att det skulle vara så, då 

skisserna indikerar att konstnären själv har valt verk i förhållande till plats, och att de som väckt 

förslaget och konstnären bor i samma del av Huddinge. Både förslagsväckarna och konstnären 

nämner änglar i förslaget, och det talar om en gemensam smak hos de båda parterna. 

Förslaget Graffitikonst i betongtunnlar inkom till kommunen 28e november 2014, och 

medborgaren föreslår att kommunen ska anlita lokala graffitimålare för att måla ”seriösa” 

graffitimålningar i betongtunnlarna. Brukaren motiverar förslaget med att kommunen då skulle 

																																																								
38	Medborgarförslag, diarienummer KS-2007/670, Huddinge kommun.	
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slippa sanera klotter och med att även annan typ av förstörelse skulle minska. Avsändaren 

fortsätter med att konstatera att vad som är seriösa målningar är en smaksak, men nämner 

exempelvis gångtunneln under järnvägen mellan Östra Skogås och Sjötopskolan som den såg ut 

innan sanering. Någon ytterligare beskrivning om hur gångtunneln såg ut innan sanering finns 

inte i förslaget och går heller inte att finna på annat sätt. Förslagsväckaren antar här att 

kommunen har dokumenterat detta eller vet om hur den såg ut innan. I förslaget är det bifogat 

bildexempel på hur målningarna skulle kunna se ut och hur kommunen skulle kunna leta fram 

egna referensbilder. Medborgaren föreslår sökmotorn Google och sökorden graffiti + kommun.  

Ärendet Smycka nya rackethallen i Skogås med graffitikonst inkom 16 mars 2015. 

Medborgaren uttrycker sin fasa över fasaden på den nybyggda rackethallen som är en grå mur 

utan fönster, och föreslår att en professionell graffitikonstnär ska få muntra upp utseendet på 

byggnaden med bra konst. Vad som menas med en professionell graffitikonstnär och bra konst 

förtydligar inte förslagsväckaren.  

 

Dessa förslag har fått ett beslut, och samtliga är avslag. Beslutet avslag i ärendet Konstnärlig 

utsmyckning av Skogås motiveras med att perrongen inte tillhör kommunen utan SL och man 

meddelar där att stationen inte står med på SLs lista över perronger att rusta om under aktuellt år, 

inte heller i listan över eventuellt nästkommande renoveringar. Mariakyrkan är kulturmärkt och 

varken byggnaden eller tomten får ändras står det i beslutet. Utöver svaret att byggnaden är 

kulturmärkt och inte får ändras tillägger Staffan Skagerberg, ordförande i Kommunstyrelsens 

kansli, att en plåtängel på kyrkan skulle vara ytterst olämplig. Varför det skulle vara olämpligt 

skriver han inte, vilket lämnar lite utrymme att fortsätta föra en vidare diskussion. Angående 

utsmyckningen av centrum får brukarna svar att detta nyligen renoverats och att i det arbetet 

utformades en logotype. Att utöver detta fästa ett konstverk vid samma pelare, vilket förs fram i 

förslaget, skulle leda till för stor konkurrens av uttryck som kräver uppmärksamhet, menar 

beslutsförfattaren. Förutom ogillandet av ängeln finns bara en kommentar om själva de förslagna 

konstverken, det är från Huge Fastigheter AB som kommenterar att konstverken ser lite för stora 

ut på de bifogade skisserna. Av samtliga av dessa anledningar avslås ärendet. Förslaget Smycka 

rackethallen får beslut avslås. Kultur- och fritidsnämnden svarar att det redan finns framtaget 

och beslutat om utsmyckning på fasaden av rackethallen. Utsmyckningen kommer att bestå av en 

illustration av Darwins evolutionsteori, en bild som visar på människans utveckling från apa till 

människa, och även en racketspelare ingå i denna bild av människans utveckling. Racketspelaren 

ska stå efter människan, där bilden vanligtvis slutar. De olika stegen i människans utveckling ska 

gestaltas i ifyllda siluetter i svart. Den bestämda utsmyckningen och den förslagna 
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utsmyckningen skiljer sig åt avsevärt. Kultur- och fritidsnämnden skriver inte vem det är som har 

formgett dessa skuggestalter och i vilket syfte. Utifrån sett känns den avslutande gestalten, 

racketspelaren, i människans utveckling rent kommersiell. Utsmyckningen ska här visa vilken 

typ av byggnad det är. I förslaget nämns ”professionell konstnär” och ”bra konst”, vilket den 

kommersiella dekoreringen troligtvis inte kommer att vara. I detta ärende kommenteras inte valet 

av just graffiti, men även det en konstform som ofta inte bedöms som ”bra konst”. Även i 

förslaget om utsmyckning i Skogås är det kommersiella intressen som trumfar den konstnärliga 

gestaltningen. Ett konstverk ovanför Skogås logotype skulle bli för rörigt står det i beslutet. Jag 

tolkar det som att ett konstverk ovanför logotypen skulle dra till sig fler blickar än en logotyp 

med indikation på centrum och shopping, som är kommersiella intressen hos ägarna.   

Förslaget om graffiti i gångtunnlar skickades på remiss till Huddinge brottsförebyggande 

råd, kultur- och fritidsnämnden och natur-och byggnadsnämnden som överlag är kritiska till 

förslaget, då de anser att graffiti inte är det bästa sättet att hantera de utmaningar som finns kring 

klotter. Istället föreslår kommunen att de bör se över klotterpolicyn, och nämner att Täby 

kommun har ett framgångsrikt koncept, det vill säga att de tagit ett ”helhetsgrepp” kring klotter 

och beslutet avslås.   

 

Karaktären på inskickade förslag i Huddinge rörande konstnärlig gestaltning varierar tydligt. 

Inför enprocentregeln är ett långt och detaljerat förslag med argument som söker stöd i diverse 

olika rapporter. När förslagsväckaren dock avstår från att hänvisa till dessa rapporters mer 

precisa namn faller hennes höga anspråk något, det går inte att kontrollera hennes källor. 

Innehållet indikerar dock att förslagsställaren är väl påläst om enprocentregeln och varför den 

anses vara bra, samt visar förslaget på hennes kunskaper inom politiska beslutsprocesser i 

Sverige. I största kontrast till detta förslag står Smycka nya rackethallen med graffitikonst, som 

verkar ha skrivits hastigt, innehåller stavfel och skiljetecken på ett överdrivet sätt. Skribenten 

avslutar bland annat sitt förslag med att skriva ”Berlinmur!!”, för att beskriva den nya 

rackethallen. Motiveringen bakom förslaget anges vara att det skulle bli trevligare för boende i 

närheten och besökare att kunna titta på graffiti än en går vägg.  Beslutet avslås med motivet att 

det redan är beslutat om gestaltning på byggnaden. Exemplet påvisar en slutenhet från 

kommunens sida, att processen och bestämmelserna kring offentlig konst är svåra att få tag i, 

eller att förslagsväckaren har dålig insikt i hur man kan ta del av likande beslut. 

Kommunikationen och information har brustit någonstans på vägen. Samt som tidigare nämnts, 
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att intressen kolliderar; på ena sidan önskas det utsmyckning för det skulle vara trevligare för 

boende i närheten, andra sidan vill att fasaden ska visa vad byggnaden är till för. 

I förslaget om graffiti i betongtunnlar uttrycker förslagsväckaren att laglig graffiti skulle 

minska skadegörelse och klotter. I beslutet står att kommunen inte tror att graffiti är det bästa 

sättet att förebygga klotter och att Huddinge kommun har nolltolerans mot klotter. 

Brottsförebyggande rådet skriver följande om precis dessa motpoler: 
Att ge ungdomar möjlighet till lagligt målande har länge varit en omdiskuterad åtgärd. Varken 
påståendet att ”lagliga väggar och graffitiskolor alltid leder till ökat klotter” eller påståendet att 
”lagliga väggar och graffitiskolor alltid leder till minskat klotter” bygger på vetenskapligt utförda 
utvärderingar. Några sådana finns ännu inte.39 

Påstående från de båda parterna i förslaget saknar alltså grund, där den ena inte har mer rätt än 

den andra. Ändå skapas ingen grund för vidare dialog om detta ämne, och kommunen har det 

sista ordet, beslutet är det sista ledet.  

Förslaget Konstnärlig utsmyckning i Skogås, ser vid första anblick välarbetat ut med 

motiveringar, färdiga skisser och information om önskad konstnär. När beslutet presenteras är 

det påtagligt att förslaget inte var så välarbetat som vid första anblicken. Kommunen svarar med 

att två av platserna inte är möjliga för dem att ändra, den kulturmärkta Mariakyrkan och SLs 

pendeltågsstation i Skogås. Vad gäller Skogås Centrum har det just byggts om och ytterligare 

ändringar finns inte behov av. Detta visar också på en bristande kunskap om vad kommunen har 

möjlighet att införa. Även om medborgarförslag hade en hög bifallsandel skulle det som 

förslagsväckarna i detta fall föreslår inte gå igenom. Kunskap och medvetenhet kring vad 

kommunen kan åtgärda är nödvändig för att få igenom sina förslag. 

2.3 Medborgarförslag rörande konst och offentlig gestaltning i Botkyrka 2005-2015 
 

Medborgarförslagen i Botkyrka sorteras som nämnts inte in i kategorier som man gör med 

förslagen i Huddinge. Det har därför inte varit möjligt att göra urval på samma sätt som för 

Huddinge, dvs. att gå efter kategorin ”konst”. Jag har inte kunnat läsa samtliga medborgarförslag 

i Botkyrka på grund av den stora omfattningen. Istället har jag som tidigare beskrivit gjort ett 

urval utifrån förslagens titlar, och då specifikt letat efter ord som kan syfta på konst, konstnärlig 

gestaltning och offentlig miljö. De allra flesta från det första urvalet av dessa titlar berörde 

nedskräpning. De förslag som rör önskemål om en laglig vägg för graffiti har jag valt att ta med 

																																																								
39 Brottsförebyggande rådet, <https://www.bra.se/bra/forebygga-brott/klotter-skadegorelse.html>, 2015, 
hämtat 151229. 
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då motiveringen bakom ett av förslagen var att det skulle vara trevligare för fotgängare och 

bilister att titta på än en betongvägg.  

Det finns sex förslag som berör konstnärlig gestaltning i Botkyrka från perioden, titlarna 

är: 

• Försköna Norra Botkyrka.40 

• Vägg för graffitimålning.41 

• Laglig graffitivägg på planket utmed tunnelbanedepåarbetsplatsen längs med 

Hallundavägen i Norsborg.42 

• Restaurering och åtgärder av Bengt Lindströms staty vid Myntvägen i Tumba.43 

• Graffitimåla gångtunnlarna i Fittja, Slagsta och Hallunda.44 

• Sätt färg på Tullinge centrum.45 

 

I förslaget Försköna norra Botkyrka som inkom 2015 föreslår brukaren en muralmålning där det 

finns tråkig betong- eller bergsyta i norra Botkyrka. Medborgaren tycker att kommunen behöver 

hitta olika sätt att lyfta utsmyckningen i kommunen och göra platser vackra. Förlagsgivaren 

föreslår att muralmålningen ska likna ett verk av konstnären ”Marja i Myrom” i Sunne i 

Värmland som föreställer Selma Lagerlöf och några av hennes kända sagor, i muralmålningen 

gestaltas bland annat sagan om Nils Holgerson. På samma sätt bör den föreslagna 

muralmålningen, anser förslagsställaren, referera till någonting som behandlar eller rör Botkyrka. 

Exempel på vad det skulle kunna vara nämns dock inte. Avslutningsvis står det i förslaget att de 

boende i kommunen behöver något de kan vara stolta över, och att då skulle invånarna värna mer 

om sin närmiljö. 

2005 inkom förslaget Vägg för graffitimålning till kommunen. Förslaget finns inte 

inskannat och därför kommer följande beskrivning av förslaget från kommunfullmäktiges 

sammanfattning i beslutsdokumentet. Därför kan inte karaktären av själva förslagstexten 

kommenteras. I kommunfullmäktiges sammanfattning av förslaget skriver de att 

förslagsväckaren föreslagit att Botkyrka tillhandahåller en vägg för laglig graffitimålning och att 

väggen ska kunna fungera som en bro mellan Botkyrka och Huddinge kommuner, att väggen ska 

																																																								
40 Medborgarförslag, diarienummer KS/2015:579, Botkyrka kommun. 
41 Medborgarförslag, diarienummer KS/2005:248, Botkyrka kommun. 
42 Medborgarförslag, diarienummer KS/2013:624, Botkyrka kommun. 
43 Medborgarförslag, diarienummer KS/2012:399, Botkyrka kommun. 
44 Medborgarförslag, diarienummer KS/2015:538, Botkyrka kommun.	
45 Medborgarförslag, diarienummer KS/2015:611, Botkyrka kommun. Motiveringen till att detta förslag är 
med i urvalet är att färgsättning kan vara konstnärlig gestaltning, se t.ex. Flemingsbergs centrum som är 
färgsatt av konstnären Gert Marcus.  
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vara tillgänglig för båda kommuner. 2013 inkommer ytterligare ett förslag om laglig 

graffitivägg: Laglig graffitivägg på planket utmed tunnelbanedepåarbetsplatsen längs med 

Hallundavägen i Norsborg. I förslaget beskriver medborgaren en grå och trist vägg längs 

Hallundavägen som med mönster och färg skulle bli riktigt fin. Det skulle, enligt 

förslagsställaren, bidra till att vägen blev trevlig igen för både bilister och fotgängare.  

Medborgaren menar att kreativiteten hos unga skulle kunna lockas fram, att väggen skulle kunna 

bli en samlingsplats för alla med graffiti som intresse och därmed bli en plats för kreativt utbyte. 

Medborgaren understryker projektets vikt med raden: ”trevligare utomhusmiljö för alla!”  

Medborgarförslaget Restaurering och åtgärder av Bengt Lindströms staty vid Myntvägen i 

Tumba inkom 2012, där medborgaren skriver att statyn av konstnären Bengt Lindström med titel 

Varghuvudet är ett trevligt inslag för boende i närheten och att det därför är viktigt att 

kommunen tar sitt ansvar och förvaltar statyn på det sätt den kräver. Brukaren påvisar genom 

fotografier på statyn att färgen har börjat flagna och att statyn behöver restaureras samt att den är 

smutsig, bilder på detta är bifogade i förslaget. Brukaren önskar också en skylt med information 

om konstnären och konstverket. Underlaget kring statyn utgörs av vita små stenar, 

förslagsväckaren anser att detta inte är ett optimalt underlag då stenarna lätt beblandas med annat 

och att det då ser rörigt ut, och önskar att underlaget skall bytas. 

Förslaget Sätt färg på Tullinge centrum inkom under 2015 men återkallades av 

medborgaren efter telefonsamtal med handläggaren där denne meddelade att Tullinge centrum 

ägs av privata aktörer. Därmed finns inte förslaget tillgängligt att ta del av. Det finns en tro hos 

medborgare att det är den politiska makten som har allt inflytande, medan det i själva verket ofta 

är olika privata intresset, som har benämnts tidigare.  

Medborgarförslaget Graffitimåla gångtunnlarna i Fittja, Slagsta och Hallunda inkom till 

kommunen 2015. I förslaget beskriver förslagsväckaren att det finns flera gångtunnlar i området 

Fittja, Slagsta och Hallunda. Istället för betong skulle medborgaren vilja se snygga målningar 

och riktiga konstverk utförda i graffiti, som också ska vara lärorika. Vad som menas med riktiga 

konstverk specificeras dock inte. Skribenten menar att lokala graffitimålare kan gestalta 

information om Botkyrka kommun, om dess växter och djur, de viktiga byggnader som finns i 

kommunen och S:t Botvids liv, ett kristet helgon som växte upp i Botkyrka i början av 1100-

talet. Medborgaren kallar det för ”bildningsserier” och önskar att det kan bli ett genomgående 

tema i hela Botkyrka. Detta skulle vara ett viktigt sätt att använda tomma ytor som folk bara går 

förbi lyder motiveringen till förslaget. Huruvida dessa ”bildningsserier” skulle kunna klassas 

som konst går att diskutera. Detta förslag liknar i karaktär Försköna norra Botkyrka, då de båda 

förslagsväckarna saknar konstnärlig gestaltning som knyter an till kommunen och stärka området 
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på det sättet. Som exemplet med muralmålningen om Selma Lagerlöf, skulle graffitimålningar 

över S:t Botvids liv kunna anses vara konst.   

Förslaget Försköna norra Botkyrka och Graffitimåla gångtunnlarna i Fittja, Slagsta och 

Hallunda har inte föranlett till något beslut ännu. Kommunfullmäktige har krävt svar snarast 

efter sammanträdet 15e februari 2016.  

 I beslutet till förslaget Restaurering och åtgärder av Bengt Lindströms staty vid 

Myntvägen i Tumba skriver kultur- och fritidsnämnden att de instämmer med förslagsväckaren, 

och beslutar att få fram en skylt med information om verket och konstnären under 2013. 

Förvaltningen anser att verket tillför betydande värden och har karaktären av ett ”landmärke”.  

De fortsätter och skriver att frågan om underhåll för offentlig konst bör lösas i nära samarbete 

med samhällsbyggnadsförvaltningen och konstrådet konstaterar förvaltningen. När det gäller 

förslag på byte av underlag anser nämnden att det inte bör ändras då underlaget är en del av 

verkets utformning. Förslaget får beslut besvarat. 

Angående förslaget Vägg för graffitimålning som inkom 2005 skriver kommunfullmäktige 

i sitt beslut att de ställer sig positiva. De motiverar det med att det är viktigt att ta vara på 

ungdomars kreativitet, och nämner att Hallunda har en laglig graffitivägg som finns tillgänglig. 

2005 saknade Botkyrka en egen vägg för laglig graffiti. Kommunstyrelsen fortsätter i beslutet att 

beskriva Mångkulturellt centrum (MKC), som är en kommunal stiftelse som verkar för ett 

samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och bedriver forskning och 

utbildning, samt driver ett bokförlag. I MKC ingår även bibliotek och ett kulturhus där de har 

haft utställningar med graffiti. I beslutet nämner även kommunfullmäktige att Subörbfestivalen 

2005 hade tillfälliga väggar.  Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna besvarar förslaget 

och anser att graffitiväggar minskar olaglig graffiti, men endast tillfälligt och sedan ökar det 

alltid. Partierna hänvisar i beslutet till att det finns tydliga utlåtande från Nacka och Sigtuna 

kommuner om att även laglig graffiti leder till ökat olagligt klotter. Detta är polis, 

ungdomsledare och politiker överens i dessa kommuner, hävdar Moderaterna och Folkpartiet i 

Botkyrka. De hänvisar dock inte till i vilket sammanhang Nacka och Sigtuna skulle ha uttalat sig 

så. Kristdemokraternas utlåtande säger att graffiti på laglig vägg är konst, all olaglig graffiti är 

klotter, oavsett hur konstnärligt den är. I ärendet står det att det besvaras i motionen Det är 

skillnad på klotter och graffiti, en motion som jag dock inte kan finna. De benämner motionen 

som klotterpolicyn, och vad den innebär och vems policy det är nämns inte. I det senare förslaget 

om laglig vägg för graffiti från 2013 svarar kommunen att platsen inte är kommunens och därför 

kan inte beslut fattas i frågan, men att de fortsatt är positiva till lagliga väggar och hänvisar till en 

graffitivägg som finns i Alby vid Hangaren som är 90m lång och tillhör Subtopias verksamhet. 
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Kommunen hänvisar till Subtopias hemsida för information om väggen. Genom de båda 

kommunernas yttrande om graffiti går det att urskilja att Huddinge och Botkyrka har olika 

åsikter om den konstformen. Dock blir besluten inte annorlunda.  

Jag har valt ut de sex förslag som berör konstnärlig gestaltning i Botkyrka kommun. Två 

av dem står utan beslut, ett är återkallat och finns därmed ej att titta på. Det är därför endast tre 

beslut som kan sammanfattas. Två av dessa förslag är desamma, önskan om en vägg för laglig 

graffiti. Det ena förslagen inkom 2005, det andra 2013. Under de åren har Botkyrka kommun 

tillhandahållit en laglig vägg i Alby, och har lyft nolltoleransen mot klotter. I förslaget som 

inkom 2013 finns dock ytterligare en aspekt än endast en vägg för laglig graffiti, aspekten att 

färg och form skulle vara trevligare för fotgängare och bilister att titta på. Den delen av förslaget 

besvarar inte kommunen, utan hänvisar bara till väggen i Alby och att platsen som 

förslagsväckaren nämner inte tillhör kommunen. Beslutet som kommer till det första förslaget 

angående graffitivägg lämnar väldigt många frågetecken. Vad menar de med att ärendet anses 

besvarat i motion Det är skillnad på klotter och graffiti? I och med att det är många som har gjort 

utlåtanden i detta ärende är det svårt att urskilja vem som säger vad vid första anblick, och vad 

de säger saknar tydlighet och struktur, vilket lämnar lite utrymme för förslagsväckaren att förstå 

och fortsätta vidare med sitt resonemang och sin idé. 

I beslutet till förslaget om restaurering och skylt till Bengt Lindströms staty finns det tre 

svar. Saknaden av informationsskylt i anslutning till verket ska åtgärdas. I svaret om restaurering 

och skötsel av offentlig konst skriver kultur- och fritidsförvaltningen att de ska se över och 

utvärdera, gärna med nära samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och konstrådet. Om 

detta följs upp är oklart, jag kan inte finna några riktlinjer eller beslut om hur underhåll av 

offentlig konst ska gå till. Av förslagets tre delar fick en del bifall, en del avslås och den tredje 

besvaras. Om det finns en skylt vid statyn Varghuvudet idag vet jag inte och finner ingen 

information om detta. 

Förslaget om muralmålning i norra Botkyrka visar på en kunskap om hur andra 

muralmålningar ser ut och relaterar till miljön den är placerad i, detta kan påvisa en djupare 

förståelse för olika värden inom offentlig konst. Nämligen värdet i känslan av lokal stolthet och 

samhörighet. Förslaget om kunskapsmålningar i gångtunnlar i form av graffiti lyfter också det 

fram en typ av värden, att konstnärlig gestaltning kan lyfta fram platser som ingen tänker på och 

utnyttjar, och bidra till kunskap och bildning om Botkyrka som geografisk plats och historiska 

plats, samt lyfta gråa väggar till någonting som erbjuder estetiskt njutning. I detta förslag 

argumenterar förslagsväckaren genom funktionen och allmännyttan. Aspekter som det ofta talas 
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om när det handlar om offentlig konst, detta kan också påvisa en djupare insikt i debatten kring 

dessa frågor.  

Det går att urskilja en önskan hos dessa medborgare om en egen berättelse, någon form av 

konstnärlig gestaltning som är unik och sammankopplad till platsen, någonting som värderar den 

egna miljön. 

3.0 Analys av medborgarförslag 

 

Sammanlagt är det 0,07 % av samtliga inskickade förslag till de båda kommunerna som berör 

konstnärlig gestaltning under 2005-2015. Det påvisar ett lågt intresse för konst inom ramen för 

medborgarförslag. I stapeldiagrammen som presenterar kategorier är varken konst eller kultur 

representerade, se figur 3 och 4. Även om underlaget är smalt går det genom procentuell 

jämförelse med andra kategorier att urskilja att viljan till inflytande på konstnärlig gestaltning 

genom medborgarförslag är låg. Det smala underlaget påverkar naturligtvis det låga resultatet 

vad gäller inflytande, med ett större underlag hade kanske fler förslag fått beslutet bifall.  Av de 

tio inskickade medborgarförslagen rörande konstnärlig gestaltning står tre utan beslut, ett är 

återkallat och resterande avslås och ett anses vara besvarat. Av den totala mängden 

medborgarförslag från perioden 2005-2015 rör endast en liten procentuell andel konstnärlig 

gestaltning, och endast ett av dem har blivit åtgärdad, delvis, det är önskan om skylt med 

information om Bengt Lindströms staty som står i Tumba, Varghuvudet. Det är alltså möjligt att 

visa att inflytandet på konstnärlig gestaltning genom medborgarförslag de senaste tio åren i 

Huddinge och Botkyrka har varit obefintlig. Varför förslagen har fått avslag har som visats 

varierat. Det har handlat om brist på insikt hos medborgarna i den demokratiska processen och 

vetskap om vem som har ansvar över det som förslaget berör men också att det är ”fel” 

konstform som föreslagits.  

Innehållsmässigt behandlar fem av de tio av förslagen någon form av graffiti, där alla som 

fått beslut har blivit avslagna. I de förslagen där kommunen och politiker bemött graffiti som 

konstnärlig gestaltning har de beskrivit en koppling mellan graffiti och ökat klotter och därav 

ställt sig negativa till en sådan uttrycksform i stadsrummet. Ändå verkar det vara en konstform 

som medborgarna dras till. Koon-Hwee Kan beskriver i artikeln ”Adolescents and graffiti” att 

under 80-talet började graffiti inträda i konstfältet och ansågs då delvis vara reaktion på att de 

höga konsterna var för institutionaliserade och intellektuellt krävande.46 Kan beskriver en stor 

																																																								
46 Kan, 2001, s 18-23. 
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diskrepans mellan konst på museum och erfarenheten hos vanliga människor.47 Förslagen om 

graffiti i kommunerna skulle kunna vara ett uttryck, att den offentliga konsten i kommunerna 

anses vara för svårtillgänglig för brukarna, för dem som skrivit medborgarförslag. Resterande 

medborgares eventuella åsikter kan ej tas med i denna undersökning. Graffitin lånar ofta pop-

kulturella referenser som aktörer i samhället är vana att se och har sitt naturliga utrymme i 

stadsrummet, det kan bidra till att just graffiti är det som föreslås i det offentliga utrymmet. 

Uttrycksformen kommer medborgarna närmare än ”raffinerad” konst gör. Graffiti kan för någon 

som saknar erfarenhet av museum och gallerier vara det första mötet med en konstform då det är 

i det gemensamma rummet graffiti och gatukonst agerar i och då vara den starkaste och enda 

konstnärliga gestaltningen en individ har mött. Peter Bengtsen är forskare i kulturvetenskap vid 

Lunds universitet och han menar att graffiti och gatukonst kan bidra till medborgarnas 

reflektioner och uppmärksamma stadsrummet och sin miljö, som kan skapa mer demokrati på 

samma sätt som etablerad och beställd konst.48 Detta kan visa på fördelarna med graffiti i 

offentlig miljö. 

Graffiti definieras ofta genom krossat-fönster-teorin och svaren till dessa förslag utgör 

inget undantag. Teorin baseras på att det är lätt att kasta en sten genom en ruta på ett hus som 

redan har ett krossat fönster. En smutsig miljö skapar brukare som skräpar ner. En miljö med 

graffiti kopplas ofta samman med ökat klotter och brottslighet, vilket besluten visar är en 

vedertagen idé. Som brottsförebyggande rådet, tidigare nämnt saknar en sådan åsikt belägg. Här 

går det att se en stor motsättning i viljor och idéer, de som förespråkar graffiti i stadsrummet och 

de som motsätter sig det. I svaret till medborgarförslaget Graffiti i betongtunnlar som inkom 28e 

november 2014, skriver kommunfullmäktige: 
Vad gäller graffiti kopplat till rätten om det offentliga rummet är detta delvis en fråga i termer av 
demokrati och yttrandefrihet och ska inte ses som en brottsförebyggande insats. [Det finns inte] 
något ställningstagande kring lagliga väggar eller graffiti som en del av kommunens offentliga konst. 
Förvaltningen tillstyrker nämndens förslag att ta fram en tydlig process över Huddinge kommuns 
arbete med offentlig konst och hitta formerna för hur medborgardialogen kring estetiska uttryck kan 
utvecklas. Det arbetet kan med fördel ledas av kultur- och fritidsnämnden.49 

Kommunfullmäktige ger utifrån detta förslag i uppdrag att se över arbetet med offentlig konst 

och hur medborgardialogen kring konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet. Den positiva 

aspekten och fördelen med medborgarförslag är att förslagen kan utgöra en stabil grund att skapa 

dialog ifrån. Alltså att uppmärksamma att förslagen är sprungna ur någonting som pekats ut som 

																																																								
47 Kan, 2001, s 18-23. 
48 Peter Bengtsen, inspelat material, UR, 2012.	
49 Tjänsteutlåtande, kommunfullmäktige, diarienummer ”KS-2014/1567”, Huddinge, 2014. 
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något som har möjlighet att förbättras. I ärendet Smycka nya rackethallen i Skogås med 

graffitikonst som inkom 2015, svarar kultur-och fritidsnämnden på ett liknande sätt, att formerna 

för samverkan och delaktighet kring offentlig gestaltning i kommunen bör ses över. Nämnden 

skriver att framtida projekt bör de berörda förvaltningarna samverka med civilsamhället för att 

skapa möjligheter för Huddingeborna att vara med och påverka utformningen av sin närmiljö.50 

Förslaget var i själva verket ett överflödigt förslag då beslut kring denna utsmyckning redan stod 

taget. Det förslaget påvisar är att det krävs en mer öppen dialog kring offentlig gestaltning och 

öppenhet av kommunen. 

I mailkonversation med Tove Sandahl, kulturstrateg på kultur-och fritidsförvaltningen, 

bekräftar hon att förvaltningen fick i uppdrag i fullmäktige 14 september 2015 att ta fram en 

tydlig process över kommunens arbete med delaktighet kring offentlig konst. Sandahl skriver att 

Huddinge kommun arbetar systematiskt med delaktighet, arbetet leds av Marcel Moritz som är 

utvecklingsledare i kommunen. Hon skriver att ”Ökad delaktighet” är ett delmål i ett 

övergripande mål ”Bra att leva och bo” som finns beskrivet i Mål & budget 2016. Hon skriver att 

“Ytterst handlar mötet med konsten om att beröra och få oss att tänka vidare, men det ger likväl 

en möjlighet att fundera på och samtala om vem som har rätt till våra gemensamma ytor. Därför 

anser förvaltningen att diskussionen om att etablera konst i gemensamma utrymmen oftare bör 

ske i samråd med medborgarna och vi uppmuntrar förslag som detta att bli en del av samtalet om 

den offentliga konstens roll i Huddinge”. Målet som Sandahl beskriver ska innehålla 

ansvarsfrågan om konst i det offentliga rummet, med målet att ta fram en process och en 

ansvarsfördelning mellan kommunens aktörer, i den kommer också former för samråd och 

medborgardialog formuleras. Sandahl skriver att sannolikt kommer det nya arbetssättet 

implementeras med start 2017.51  

Samtliga förslag angående konstnärlig gestaltning visar på önskningar om och viljan att se 

mer offentlig konst. Här finns möjligheten att skapa en reell medborgardialog om offentlig konst 

som besluten ovan visar. Det finns möjlighet att skapa lokal stolthet genom två nivåer, både 

genom färdiga resultat men även i beslutsprocessen som sådan om den, något som är 

sammankopplat. Känslan av ägandeskap är nyckeln till inkludering.52 Känslan av ägandeskap 

kan tillkomma i en process av inkludering, ett verk som invånarna själva har valt och kan känna 

att verket representerar någon aspekt av dem själva, hellre än att någon annan har valt och att 

medborgarna är lämnade att endast acceptera det.      

																																																								
50 Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsnämnden, diarienummer KFN-2015/82.670, Huddinge, 2015 . 
51 Mailkonversation mellan Amanda Rönnberg och Tove Sandahl, Huddinge, 151214-151229. 
52 Sharp, Pollock, & Paddison, 2005, s. 1001-1023. 
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Adolphe Lawson skrev 2002 om socialt kapital och valdeltagande i samband med 

Storstadssatsningen. Det sociala kapitalet handlar om kunskaper om den demokratiska 

processen. Lawson redogör för sambandet mellan utbildningsnivå, inkomst och valdeltagande; i 

de mest segregerade områden var valdeltagandet lågt. Dessa exempel kopplas samman med min 

undersöknings försök att påvisa att inflytande och kapital hör samman. Som exempel nämner 

Lawson Grantorp som ligger i Huddinge, med ett valdeltagande på endast 53,9 % 1998. I valet 

2014 har deltagandet ökat något till 58,1%, men i relation till det övergripande deltagandet i 

Sverige som låg på 83,3%, har Grantorp fortfarande ett lågt valdeltagande. Regeringskansliet 

skriver att ”ett högt valdeltagande innebär […] ett mer jämlikt valdeltagande och att valresultaten 

mer korrekt avspeglar de olika intressen och åsikter som finns i samhället”.53 Valdeltagandet är 

lägre i resurssvaga väljargrupper. Personer med låg inkomst och låg utbildning röstar generellt i 

lägre utsträckning än de som har hög inkomst och hög utbildning. 54 Detta stöds av statistiska 

centralbyrån, se figur 6 som föreställer hur många procent av olika grupper baserat på kön, 

utbildning, ålder och födelseplats, deltog i riksdagsvalet 2010.  

 

 
Figur 6, Valdeltagandet i hela Sverige riksdagsvalet 2010, skrivet i procent. 55  

 

Den representativa politikens problem är en jämn fördelning mellan kön, ålder, härkomst på 

beslutsfattande positioner. Ifall resurssvaga grupper inom politiken inte gör sin röst hörd så blir 

de personerna som bäst för deras talan inte valda, och därmed ligger en svårbruten cirkel av 

ojämnt fördelat inflytande. Medborgardialog och inkludering är i grunden ett 

																																																								
53 Regeringskansliet, ”En politik för en levande demokrati: kortversion av regeringens skrivelse om 
demokratipolitik”,<http://www.regeringskansliet.se/contentassets/62bf66c5ea5b47f4957fcf63ee3f79d5/en-
politik-for-en-levande-demokrati.-kortversion-av-regeringens-skrivelse-om-demokratipolitik>, 2015, s. 7, 
hämtat 151122. 
54 Regeringskansliet, 2015, s. 8. 
55 Regeringskansliet, 2015, s. 8. 
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jämställdhetsprojekt som har till uppgift att motverka elitistiska tendenser och icke-legitim 

maktfördelning.56 På så sätt bidrar, och kompletterar, medborgardialoger den representativa 

demokratin där den brister i mångfald och faktiskt representation av samhället. Medborgardialog 

är en stor del av en fördjupad demokrati. Det är ingen ny idé att maktfördelning motverkar 

elitistiska tendenser, även filosofen Platon stödde en form av fördelning av makten för att arbeta 

emot tyranni. 

Nazem Tahvilzadeh har kartlagt hur olika kommuner arbetar med medborgardialog. Han 

har funnit att kommuners praktiska medborgardialog ofta snarare handlar om information än 

medborgarinflytande och i värsta fall kan vara ett uttryck för ”maktelitens dominans över 

medborgarna”, då beslutsfattare kan argumentera för sin sak och på sätt manipulera medborgare. 

En enkelriktad kommunikation bidrar till att förvränga deltagarens världsbild och på så vis 

neutraliseras ett möjligt politiskt motstånd, det är en form av legitimitetsskapande.57 Detta kan 

leda till en stor misstro och minskat förtroende för det demokratiska systemet. Det är när olika 

kapital och kunskaper ställs mot varandra i en relation där en part är auktoritär en dominans blir 

tydlig. Det är ett ojämnt spelfält när kunskaper om ämnet eller omständigheter är okända. Ifall 

alla parter inte sitter på samma information, hur kan en diskussion föras på ett likställt vis? Det 

Tahvilzadeh uppmärksammat om medborgardialog går även att avläsa i de medborgarförslag 

som undersökts här. Förslagen leder inte till dialog, kommunen besvarar för att sedan avslå 

förslagen. I två svar har kultur- och fritidsförvaltningen skrivit att de måste bli tydligare med hur 

de ska arbeta mot inkludering kring offentlig konst, men dialog kring förslagen skapas ej på 

grund av att medborgarna inte är lika införstådda i det ämne som berörs, beslut kan inte tas på 

den grund som anges. Ena partens dominans visas tydligt i de utvalda inskickade 

medborgarförslagen. Förslagen besvaras inte ur gestaltningssynpunkt då informationen om 

demokratins processer och ansvarsområden hos den som skrivit förslaget brister. Ett sådant 

exempel är förslaget om laglig graffitivägg i Botkyrka, vid tunnelbanan där fokus önskan om 

färg och gestaltning i form av graffiti för fotgängare i området. Förslaget blir besvarat med att 

väggen inte är kommunens ansvar, och man hänvisar till den lagliga väggen i Alby. Kommunen 

besvarar inte saknad av färg och gestaltning i det området. I det avseendet ignorerar kommunen 

stora delar av förslaget, de varken svarar att de är positivt inställda till konstnärlig gestaltning i 

det området, eller att det är negativt inställda emot det. Bristen på kunskap om att den föreslagna 

väggen inte tillhör kommunen ledde till att övriga aspekter i förslaget inte betraktades. Brist på 

kunskap leder till brister i processen kring medborgarförslag. Kommunen har grund för att avslå 
																																																								
56 Tahvilzadeh, 2014, s. 11f. 
57 Tahvilzadeh, 2014, s. 12.	
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ärenden men de negligerar att se till anledning att förslagen skrivs. Man undgår att se att hälften 

av förslagen berör graffiti och beslutsfattarna reflekterar inte över att fånga upp en önskan hos 

medborgarna om att se graffiti i sina närområden, utan besvarar istället de praktiska, konkreta 

sidorna av förslagen. Det uppstår ingen dialog utifrån förslagen där förslagsställarna och 

beslutsfattarna kan tillsammans komma fram till vad det är som grunden till att förslaget skrevs.  

Utöver faktorn socialt kapital när det kommer till politiskt inflytande, spelar även kulturellt 

kapital in på förslagen om konstnärlig gestaltning. Kulturellt kapital kan ses som en handbok 

över hur en rör sig i konstfältet, hur en kan tänka och resonera kring konst. Den som sitter på 

högt kulturellt kapital har språket anpassat till en konstsfär, och kan i sina kunskaper tala om 

konst på ett allmännyttigt sätt. En person med lågt kulturellt kapital saknar inflytande över 

konsten, där beslutsfattarna är ”professionella” och brukarna inte är det. Det skapar en auktoritär 

position som är svår att motsätta sig. I förslaget om konstnärlig utsmyckning i Skogås föreslår 

förslagsväckarna en plåtängel på Mariakyrkans fasad, och genom svaret de får, att det vore 

ytterst olämpligt, skapas en auktoritär position där någon med förmodade större kunskaper och 

inflytande dömer ut någon utan den kunskapen eller smaken. Den auktoritära positionen 

framkommer även när kommunen motsätter sig det konstnärliga uttrycket graffiti. Krossat-

fönster-teorin talar om vikten av en ren, god miljö. En god miljö involverar graffiti, tycks flera 

av förslagsställarna mena. Ett argument som framkommer i några av förslagen och även i 

Vänsterpartiets svar till förslaget Graffitimåla betongtunnlar, är att om invånarna trivs i sin 

närmiljö tar de bättre hand om den. Om då beslutsfattare och civilsamhället står på olika sidor i 

frågan om graffiti minskar vandalisering eller inte, var läggs då störst vikt? De med högt socialt- 

och kulturellt kapital och som sitter på beslutsfattande poster beslutar efter hur de tror att 

civilsamhället kommer att reagera på en konstform de tycks vilja ha. På samma sätt finns det 

andra som tror att inkludering av processen och valet av offentlig konst skapar lokal stolthet. Om 

invånarna får bestämma om sitt närområde kommer de mest troligt att värna mer om sin miljö, 

och inte uppmanas till mer vandalisering på grund av, och på, något de själva valt, graffiti.  

Offentlig konst handlar om kulturell rättvisa.58 Den offentliga konsten har möjlighet att 

exkludera och att inkludera, på samma sätt som retoriken runt den har samma egenskaper.59 

 

 

																																																								
58 Sharp, Pollock, & Paddison, 2005, s. 1001-1023. 
59 Sharp, Pollock, & Paddison, 2005, s. 1001-1023. 
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4.0 Slutdiskussion  
 
Denna undersökning har haft utgångspunkt i ett smalt underlag och många frågor har öppnats 

upp och står obesvarade. En av dem är varför det är så få inskickade medborgarförslag. Som 

undersökningen visar är det enbart ca 1 % av invånarna i dessa kommuner som har utnyttjat 

möjligheten att skicka in medborgarförslag. Vet resterande medborgare om att möjligheten 

finns? 2015 svarade Björn Rosborg som är utredare på Huddinge kommun inom 

kommunstyrelsens förvaltning, i en intervju som Thornéus och Zettergren genomförde på frågan 

om varför inte Huddinge kommun har infört möjligheten att skicka in förslag över internet som 

Botkyrka har gjort: ”Vi vill helt enkelt inte ha in för många spontana och oseriösa förslag”. Han 

menar att systemet med medborgarförslag idag är allt för tungrott. Sveriges Kommuner och 

Landsting skriver att kritiken kring medborgarförslag består i att förslagen innebär en ökad 

arbetsbelastning samt att en stor del av förslagen gäller enkla ”cykelställsfrågor”, som varken är 

politiskt eller ideologiskt laddade men ändå kräver en behandling i fullmäktige. Vidare skriver 

SKL att det väcks en del förslag som inte är en fråga inom kommunens eller landstingets 

område, och att även de förslagen måste besvaras.60 Varför det är så få inskickade förslag 

relaterat till befolkningsmängd skulle kunna vara därför att även om möjligheten finns, är det 

inte något som alltid uppmuntras, på grund av ovan nämnda anledningar och att informationen 

om att det är möjligt att ge förslag till kommunen inte når ut till alla.  

En annan fråga är vilken påverkan skillnader i kulturella och sociala kapital mellan 

medborgare och tjänstemän kan ha. Kapitalteorierna visar att bildning är den faktor som spelar in 

i en demokratiprocess och samtal och inflytande kring konst. Ju lägre kapital en medborgare har 

desto sämre förutsättningar har denna att påverka sitt närområde när de ställts i relation till någon 

med högt kapital. I praktiken är det svårt att påvisa vilka medborgare som har stort kulturellt 

kapital i denna undersökning när endast namn finns tillgängliga i förslagen. Symboliskt kapital 

är svårt att urskilja utifrån skrift, Bourdieu menar att symboliskt kapital syns framförallt i sättet 

vi för oss, hur vi talar och vad vi gör för val, smak, och är därför svårt att avgöra utifrån endast 

förslagen. En del av förslagen inger dock en känsla av att förslagsväckaren innehar en större 

förståelse för konstfältet och konsthistorien då de hänvisar till undersökningar och drar liknelser 

mellan andra konstverk på andra platser och för likande argument som förekommer i en 

kulturdebatt, som till exempel allmännyttan som en form av legitimering av offentlig konst. De 

tre förslag där jag tycker mig se en form av högt kapital komma till uttryck, Inför 

enprocentregeln, Försköna norra Botkyrka och Graffitimåla gångtunnlarna i Fittja, Slagsta och 
																																																								
60 Sveriges Kommuner och Landsting, 2007.	
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Hallunda står tyvärr alla fortfarande utan beslut och därför kan det ej visas om denna form av 

kulturellt kapital faktiskt påverkar hur beslutet blir.  

En intressant omständighet som undersökningen har visat är att en betydande andel av 

förslagen som behandlar konstnärlig gestaltning berör graffiti. Jag har försökt visa på möjliga 

förklaringar till detta men då det ej var mitt fokus har utrymmet att studera graffitins sociala 

ställning i det offentliga rummet inte funnits. Detta är något som både kommunen och andra 

studier bör föra vidare, det vill säga utvärdera graffiti i en inkluderingsprocess.  

Sedan bör Huddinge kommuns utredning under 2016, om inkludering och 

medborgardialog kring projekt som involverar offentlig konst ses över och utvärderas efter att 

deras nya arbetssätt har implementerats tidigast 2017. Då kan en liknande studie som denna 

göras med uppdaterade uppgifter och underlag om hur inflytandet över konstnärlig gestaltning 

ter sig i efter att åtgärder för att öka medborgarnas inflytande kring just detta är i bruk. 

Jag anser att uppsatsen har uppfyllt sitt syfte och besvarat sin frågeställning. Jag har visat 

hur inflytande kan visas i medborgarförslag, genom att analysera både förslag, beslut och kontext 

och visat på olika faktorer som spelar in när det handlar om möjlighet till inflytande. I 

frågeställningen ställs frågan om konstnärlig gestaltning i offentlig miljö är exkluderande eller 

om alla kan delta i dialog om det. Detta har visat sig vara en relativt komplicerad fråga med 

många nyanser. Jag anser att efter presenterade resultat att konstnärlig gestaltning i offentlig 

miljö är exkluderande i form av möjlighet till påverkan men jag anser också att alla som vet om 

möjligheten till medborgarförslag bland annat, kan delta i dialog kring ämnet. Problemet ligger i 

att dialogen sker mellan parter som är ojämlika, och det är däri som bristerna i medborgardialog 

blir tydliga. 

Eftersom underlaget har varit litet bör detta resultat jämföras med ytterligare kommuner för 

att säkerhetsställa mer generella slutsatser. Ser det liknande ut i andra kommuner, varför/varför 

inte, vore intressanta frågeställningar att föra. En osäkerhet i undersökningen är att jag har 

förlitat mig på källor och sammanställd statistik utan att veta säkert hur informationen har 

behandlats och sammanställts då de diagrammen jag har använt mig av som inte är mina kan 

anses vara otydliga i sin utformning.  

Avslutningsvis hoppas jag att denna uppsats kan ligga som grund för att belysa ett problem 

inom kommunpolitiken och medborgarförslagens funktion, framförallt kring samtal om 

konstnärlig gestaltning. 
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