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Abstract 

 

Paper in political science (D-level) by Henrik Enocsson, spring 2006 

”Till vilken nytta? – En fallstudie av medborgarforum i Uppsala kommun” 

Supervisor: Stig Montin 

 

This report is a case study of “citizen forums” in the municipality of Uppsala. These forums 

are arranged to make people participate more in local politics. The aim of this study is to find 

out if the opinions and the wishes coming from the citizens are later involved in the planning 

process etc made by the authorities. The aim is also to explain why or why not the opinions 

from the citizens are of any importance.  

 

My empirical data come from interviews that I have made with seven different respondents, 

both politicians and civil servants. More specifically I study three different forums and all the 

seven respondents have been present on at least one of these forums. As a theoretical ground I 

use different explanations for and against the importance of the citizen’s opinions. These 

theoretical explanations are constructed out of different theories.  

 

The study shows that the importance of the citizen’s opinions may vary.  Sometimes the 

authorities listen to the opinions, sometimes the do not. The main explanation why they don’t 

listen is political and economical factors. The wishes from the citizens are too expensive. The 

main explanations why the municipal do listen are mostly a mix of two different explanations. 

The authorities feel insecure about the preferences of the citizens. It also seems like many 

opinions from the citizens are rather clever and may help the authorities to make the 

municipal activities run better. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund, ämnesval och syfte 

 

Det pågår i flera av Sveriges kommuner olika försök med att vitalisera demokratin och vända 

den negativa trend som bland annat tar sig uttryck i sjunkande valdeltagande och minskat 

förtroende bland medborgarna1. ”Medborgarforum” är ett verktyg som vissa kommuner 

använder som ett instrument för att inhämta medborgarnas åsikter vid sidan av de traditionella 

vägarna för medborgerlig påverkan i en representativ demokrati. I denna uppsats studeras 

användandet av detta verktyg i Uppsala kommun och vilken betydelse de synpunkter och 

önskemål som medborgarna för fram har. Utöver att studera betydelsen av medborgarnas 

synpunkter på kommunens arbete inkluderar uppsatsen också ett teoretiskt perspektiv, vilket 

används för att förklara vad som faktiskt sker eller vad som inte sker med medborgarnas 

önskemål. 

 

Det finns olika anledningar till mitt val av ämne. Först och främst är demokratifrågor och inte 

minst demokratins funktion på lokal nivå nära medborgaren ett ämne som intresserar mig och 

som jag tror är relevant att studera i tider då demokratin allt som oftast ställs inför nya 

utmaningar och påfrestningar. Det är trots allt i den lokala demokratin som de frågor som 

ligger närmast medborgarna behandlas och jag finner denna nivå kanske än mer intressant än 

demokratifrågor på nationell eller global nivå.  

 

En annan orsak till val av uppsatsämne är att Örebro Universitet på uppdrag av Uppsala 

kommun har tagit sig an uppgiften att utvärdera den nya organisation som kommunen införde 

för några år sedan.2 En grupp bestående av bland andra min handledare Stig Montin, som 

leder projektet, fick i uppgift att utvärdera den nya organisationen. Det föreföll mig därför 

som mer eller mindre självklart att knyta an min uppsats till deras arbete då mitt intresse för 

demokratifrågor på lokal nivå passar mycket bra in i det som denna grupp från Örebro 

Universitet studerar.  

 

                                                   
1 SOU 2000:1, En uthållig demokrati!, Stockholm, Fakta Info Direkt, s. 36. 
2 Om kommunen: Organisation 
http://www.uppsala.se/uppsala/templates/StandardPage____3129.aspx (2006-04-25) 
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En tredje orsak till ämnesvalet är att jag tidigare författat en C-uppsats3 som även den knöt an 

till Uppsalaprojektet. Denna uppsats är tänkt som en fristående uppföljare till min C-uppsats 

och jag har för avsikt att under skrivandets gång återknyta till min C-uppsats då den utgör en 

bakgrund och ”introduktion” till denna uppsats. I C-uppsatsen behandlade jag också 

medborgarforum i Uppsala kommun, dock med vissa viktiga skillnader. Då handlade det om 

att ta reda på vilka demokratiideal som var framträdande i kommunens arbete med 

medborgarforum. Kortfattat var resultatet sådant att de med det valdemokratiska idealet 

”konkurrerande” demokratiidealen inte var särskilt framträdande, utan kommunens satsning 

på medborgarforum var på det stora hela en viss modifiering av valdemokratin snarare än 

någon särskilt anmärkningsvärd förändring (mot deltagardemokrati eller samtalsdemokrati). 

När olika kriterier som går att finna hos de deltagardemokratiska och samtalsdemokratiska 

idealen ställdes mot hur medborgarforumen fungerade i Uppsala Kommun, fanns det endast 

ett svagt stöd för att deltagardemokratin skulle ha fått fotfäste i kommunens arbete med 

medborgarforum och inget stöd alls för att någon typ av samtalsdemokrati skulle råda.4 

 

Således anknöt min C-uppsats i stor omfattning till teoretiska ideal, snarare än direkt till 

verkligheten. Nu handlar det i stället om att utreda om de önskemål och synpunkter som 

medborgarna för fram har någon betydelse för kommunens arbete. Även om jag även denna 

gång lägger an ett teoretiskt perspektiv på min uppsats, har ett steg närmare verkligheten 

tagits. Resultatet denna gång är tänkt att bli mer konkret och verklighetsanknutet. 

 

Jag finner frågan högst relevant och den borde vara intressant att få svar på bland flera olika 

parter. Det är naturligtvis viktigt att som medborgare få reda på om den nya kanal för 

inflytande som skapats i och med medborgardialogen har någon relevans när beslut väl ska 

fattas. Med de nya kanaler för inflytande som skapas utöver de traditionella valen blir 

demokratin mer komplex och som medborgare skulle i alla fall jag vara intresserad av att veta 

vilken hänsyn som tas till mina åsikter. Det borde även vara intressant för både politiker och 

tjänstemän i Uppsala att få en bild av hur medborgarnas åsikter tas till vara genom 

medborgardialogen för att få reda på hur det från kommunens håll initierade projektet 

fungerar.5 

 

                                                   
3 Enocsson, Henrik, 2005, Medborgarforum och demokrati, Örebro, C-uppsats. 
4 Enocsson, Henrik, 2005, Medborgarforum och demokrati, Örebro, C-uppsats, s. 28-31. 
5 Om kommunen: Medborgardialog 
http://www.uppsala.se/uppsala/templates/StandardPage____3628.aspx (2006-04-25) 
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Syftet med min uppsats är således att undersöka om medborgarnas förslag och synpunkter 

från de studerade medborgarforumen har någon betydelse för kommunens arbete. Med andra 

ord ska jag undersöka om och i så fall hur det som kommer fram på dessa medborgarforum 

påverkar kommunens underlag för den politiska styrningen. Jag tillför även ett teoretiskt 

perspektiv då jag försöker utröna av vilken anledning medborgarforumen har haft eller inte 

har haft någon betydelse. 

 

1.2 Frågeställningar och centrala begrepp 

 

För att kunna svara på det i föregående avsnitt för uppsatsen formulerade syftet finns följande 

forskningsfråga med efterföljande delfrågor: 

 

• Påverkas kommunens arbete av medborgarforumen och hur kan det som sker 

förklaras? 

 

För att kunna besvara ovanstående fråga behövs följande delfrågor: 

 

• Hur ser resultaten från medborgarforumen ut? 

• Hur har kommunens arbete påverkats med avseende på dessa medborgarforum?  

• Vilka tänkbara förklaringar finns till vad som händer och/eller inte händer? 

 

Det centrala begreppet i uppsatsen, medborgarforum, saknar en allmänt vedertagen definition. 

Definitionen av begreppet för denna uppsats blir detsamma som i min C-uppsats6, då det inte 

skett några förändringar på området som skulle ändra innebörden av begreppet samtidigt som 

jämförelsen de två uppsatserna emellan blir mer relevant. Medborgarforum definieras därför 

som sådan aktivitet när medborgare samlas för att diskutera politik under närvaro av 

representanter från kommunen (förtroendevalda och/eller tjänstemän).7 

 

Är då ovanstående definition tillräcklig? Det är med allra största säkerhet fullt möjligt att 

utveckla en mer sofistikerad variant. Bedömningen från min sida är dock att det inte är 

nödvändigt med en mer precis definition än ovanstående för att kunna besvara uppsatsen 

frågor och syfte på ett tillfredsställande sätt. 

                                                   
6 Enocsson, Henrik, 2005, Medborgarforum och demokrati, Örebro, C-uppsats. 
7 Enocsson, Henrik, 2005, Medborgarforum och demokrati, Örebro, C-uppsats, s.2. 
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Det kan här vara på sin plats att även klara ut en för uppsatsen relevant åtskillnad mellan 

begreppet ”medborgardialog” och ”medborgarforum”. Medborgardialog förekommer på sina 

håll och används ibland för samma sak som medborgarforum. Som författare menar jag med 

medborgardialog ett vidare begrepp som inrymmer olika typer av kontakt mellan 

politiker/förvaltning och medborgare. Medborgarforum är således bara ett tänkbart sätt bland 

andra, såsom exempelvis fokusgrupper och interaktiva debattforum, att vända sig till 

medborgarna på. Detta sammanfaller också med den syn på medborgardialog och 

medborgarforum som finns i Uppsala Kommun, där det utöver medborgarforum även 

förekommer andra sätt att föra dialog på.8 

 

1.3 Metod, material och avgränsningar 

 

Uppsatsen utgörs av en kvalitativ fallstudie. Jag kommer att fokusera på en enda företeelse, 

medborgarforum, samtidigt som min analys kan sägas vara både helhetsinriktad och intensiv. 

Detta är två, enligt Sharan B. Merriam och dennes bok Fallstudien som forskningsmetod, 

kännetecken för den kvalitativa fallstudien9, vilka stämmer väl in på min uppsats och mitt sätt 

att ta mig an uppgiften. 

 

Ett ytterligare kännetecken för den kvalitativa fallstudien enligt Merriam är användandet av 

intervjuer som huvudsaklig källa för materialinsamling.10 Även här kvalar min uppsats in 

under beskrivningen kvalitativ fallstudie, då intervjuer med politiker och tjänstemän i Uppsala 

kommun är den huvudsakliga informationskällan. Jag väljer att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer. Rent allmänt kännetecknas den semistrukturerade intervjun av 

både viss bestämdhet från intervjuarens sida samt en viss frihet hos respondenten.11 Jag som 

intervjuare har en i förväg uppgjord lista med frågor som utgör själva stommen i intervjun. 

Samtidigt är respondenten dock fri att när denne så önskar relativt fritt utveckla sina tankar 

och i viss mån lämna intervjuns förutbestämda struktur.  

 

Den kvalitativa ansatsen har som mål att först och främst förstå innebörden av en viss 

företeelse. Det relevanta blir att förstå alla inverkande komponenters samverkan och på vilket 

                                                   
8 Om kommunen: Medborgardialog 
http://www.uppsala.se/uppsala/templates/StandardPage____3628.aspx (2006-04-25) 
9 Merriam, Sharan B., 1988, Fallstudien som forskningsmetod, Lund, Studentlitteratur, s. 29. 
10 Merriam, Sharan B., 1988, Fallstudien som forskningsmetod, Lund, Studentlitteratur, s. 100. 
11 Denscombe, Martyn, 2000, Forskningshandboken, Lund, Studentlitteratur, s. 135. 
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sätt de bildar en enhet. Detta till skillnad från det kvantitativa angreppssättet som snarare 

plockar isär den studerade företeelsen och undersöker dess komponenter som separata 

variabler.12 Då min avsikt är att undersöka helheten på ett djupgående sätt får min studie anses 

tillhöra det kvalitativa fältet. 

 

När det gäller intervjuerna har respondenterna kontaktats i förväg, dock utan att ha blivit 

informerade om de exakta frågorna. Däremot har information getts om studiens syfte och dess 

forskningsområde. Under själva intervjuerna har sedan de förberedda frågorna13 ställts i tur 

och ordning. För att stimulera samtalet och försöka få respondenterna att utveckla sina 

tankegångar har i vissa fall även naturliga följdfrågor ställts som förefallit mig intressanta i 

sammanhanget.  

 

Alla intervjuerna har en längd av ca 30-45 min, vilket jag bedömt som tillräckligt för att 

kunna få tillfredsställande svar på mina frågor. Bandspelare har använts för att dokumentera 

intervjuerna och respondenterna har i förväg blivit tillfrågande om detta förfarande varit ok 

för deras del. Parallellt med bandupptagningen har jag även gjort egna minnesanteckningar. 

Det är alltså, i varierande grad, både bandinspelningar och anteckningar som ligger till grund 

för redovisningen av intervjumaterialet. Även om både bandinspelning och 

minnesanteckningar använts finns det alltid en risk att något en respondent sagt feltolkas av 

mig och att en icke fullt ut rättvisande bild av dennes svar därför kommer på pränt i 

uppsatsen. Eventuella misstolkningar och felaktigheter av det slaget ansvarar jag som 

intervjuare och uppsatsförfattare för. 

 

Av de sammanlagt sju respondenterna (i uppsatsen namngivna A-G) är fem tjänstemän och 

två politiker inom Barn- och Utbildningsnämnden i Uppsala kommun. Urvalet har gått till så 

att de utvalda respondenterna är de som medverkat vid minst ett av de tre medborgarforum jag 

valt att studera. I kommunens minnesanteckningar från respektive medborgarforum finns 

deltagarna från kommunens sida antecknade.14 Valet av vilka medborgarforum som ingår i 

uppsatsen grundar sig helt enkelt på att Barn- och Utbildningsnämnden tillhör den del av 

kommunen som är, i konkurrens med Äldrenämnden, flitigast med att genomföra 

medborgarforum och redovisa sina minnesanteckningar från dessa. Just redovisandet av 

                                                   
12 Merriam, Sharan B., 1988, Fallstudien som forskningsmetod, Lund, Studentlitteratur, s. 30. 
13 Bilaga 1 
14 Bilaga 2 
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minnesanteckningar, det vill säga medborgarnas synpunkter och önskemål, är en förutsättning 

för att genomföra denna studie på ett intressant sätt. Minnesanteckningar från de olika 

medborgarforumen läggs kontinuerligt ut på Uppsala kommuns hemsida. Vid denna uppsats 

påbörjande hade Barn- och Utbildningsnämnden lagt ut minnesanteckningar från tre 

medborgarforum på sin hemsida och det är av denna anledning som just tre medborgarforum 

har studerats.    

 

Ovanstående hänger också ihop med de avgränsningar jag väljer att göra. För att göra en 

undersökning av samtliga medborgarforum inom alla nämnder inom Uppsala kommun skulle 

mer resurser behövas, inte minst i form av tid. Därför avgränsar jag mig till den nämnd som 

jag finner bäst utgör ett intressant studieobjekt i och med dess tillgänglighet både när det 

gäller material och respondenter. Dessutom finner jag den typen av frågor som nämnden 

sysslar med som intressanta att studera då det är frågor som berör en stor del av medborgarna. 

Barn- och utbildningsfrågor får ändå sägas vara något av en nyckelverksamhet i en kommun.   

 

Utöver intervjuer och minnesanteckningar använder jag mig av en del skriftliga källor till 

mina förklaringsperspektiv i kapitel två. Då det inte finns någon ”färdig” teori att applicera på 

mina empiriska resultat har det varit nödvändigt att bygga upp mina olika 

förklaringsperspektiv från olika håll. Detta kapitel består därför av framförallt skriftligt 

material från olika typer av källor, som tillsammans vävs ihop till en teoridel.  

 

De bilagor som bifogas uppsatsen utgörs av frågorna som ställts till respondenterna (1), 

utskrifter av de minnesanteckningar som legat till grund för intervjuerna (2) samt ett 

dokument från Uppsala kommun som utgör en av byggstenarna till det teoretiska avsnittet i 

uppsatsen (3).  

 

1.4 Alternativa tillvägagångssätt 

 

Mitt val av metod och teori kan naturligtvis diskuteras. När det gäller användandet av 

intervjuer skulle ett alternativ naturligtvis kunna vara att göra en bredare men inte lika djup 

studie genom att istället använda sig av exempelvis enkäter. En mer kvantitativ inriktning 

hade möjligen kunna ge en mer heltäckande bild, men samtidigt menar jag att viktiga poänger 

då riskerar gå förlorade. Genom intervjuer når man en relativt djup insikt. Detta i kombination 

med att jag gör sju stycken intervjuer menar jag ger en djup och samtidigt en ganska 
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rättvisande uppfattning. Om det sedan är så att just de personer jag valt och intervjua och den 

förvaltningsnämnd jag valt att studera skiljer sig dramatiskt från övriga delar av Uppsala 

kommun så må det vara hänt. Huruvida detta är sannolikt eller ej är upp till läsaren av 

uppsatsen att reflektera över.  

 

När det gäller mitt val av teori handlar det egentligen inte om ett val mellan teorier utan om 

ett val mellan en redan existerande teori eller något som inte redan är uttänkt av någon annan. 

Jag är medveten om att mitt sätt att på eget bevåg plocka från lite olika håll för att på så sätt 

väva ihop en heltäckande teori, eller förklaringsperspektiv, kan vara något våghalsigt. Det är 

fullt möjligt att just de delar jag lyft fram som tänkbara förklaringar lika gärna hade kunnat 

ersättas av andra tänkbara förklaringar. Detta är å andra sidan också en möjlighet att kunna 

utveckla ett förklaringsperspektiv som gör analysen i uppsatsen mer intressant. Det kan vara 

på sin plats att som läsare av denna uppsats själv fundera kring de olika tänkbara 

förklaringarna till vad som händer och inte händer med medborgarnas önskemål och kanske 

även tänka sig egna alternativa förklaringar. Ur denna synvinkel bör uppsatsen också ses som 

en grund för vidare diskussion kring olika tänkbara förklaringar. 

 

1.5 Disposition 

 

Det första kapitlet innehåller förutom val av ämne, syfte, metod, avgränsningar och 

frågeställningar även en diskussion kring alternativa tillvägagångssätt samt en mindre översikt 

av det aktuella forskningsläget. I nästkommande kapitel (2) kommer de olika tänkbara 

förklaringarna att presenteras. Det handlar om förklaringar för respektive mot att 

medborgardialogen skulle ha något inflytande över kommunens arbete. Kapitel tre behandlar 

de undersökta medborgarforumen i Uppsala kommun. Minnesanteckningarna, som finns att 

tillgå i sin helhet i form av bilaga 2, diskuteras och en översikt av de olika respondenterna ges. 

Efter det följer redovisningen av själva intervjumaterialet. I kapitel fyra analyseras 

intervjumaterialet. Inledningsvis studeras detta material i förhållande till empirin från kapitel 

tre (minnesanteckningarna), för att sedan sättas in i det teoretiska perspektivet. I kapitel fem 

redovisas de slutsatser som dras med föregående kapitel som grund, samtidigt som utrymme 

ges för avslutande reflektioner kring uppsatsen. 
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1.6 Forskningsöversikt 

 

Det finns en del tidigare skrivet om medborgardialog och vad det kan vara för något. Dock är 

det en relativt ”modern” företeelse och olika begrepp, oftast ”medborgarforum” och 

”medborgardialog”, används utan närmare definition. En för denna uppsats relevant definition 

av, och åtskillnad emellan, olika begrepp har getts tidigare. Jag har för avsikt att nedan ge en 

introduktion till vad medborgardialog och medborgarforum är och något om hur det används. 

 

”Medborgardialog” kan betyda en hel del. Det handlar om åtgärder som är tänkta att stärka 

demokratin. Medborgardialog kan ske på många olika sätt och de olika formerna kan 

engagera medborgarna i olika hög utsträckning. I ett nationellt perspektiv finns det flera olika 

typer av medborgardialog som alla är tänkta att främja demokratin. I magisteruppsatsen 

”Medborgardialog i svenska kommuner – vad är det som görs” identifierar Björn Gerteis en 

rad olika åtgärder som nationellt sett ryms under begreppet medborgardialog. I Sveriges olika 

kommuner kan medborgardialog innebära att medborgarna får ställa frågor i 

kommunfullmäktige, möten med politiker, webbaserade debattforum, instanser för klagomål 

och synpunkter, möten med utvalda grupper, stormöten, fokusgrupper, 

medborgaropinionsundersökningar, medborgarpaneler och andra typer av medborgarförslag.15 

Det finns således en vid spridning innefattande flera olika typer av åtgärder inom begreppet 

medborgardialog.  

 

Ovan nämna uppsats är ett intressant bidrag till bilden av vad medborgardialog kan vara idag. 

Det handlar om ett relativt nytt begrepp och det tycks inte finnas några klara uppfattningar om 

vad som menas. Gerteis har som syfte med sitt bidrag till forskningen att skapa en översikt 

över medborgardialogens omfattning i de svenska kommunerna16 , vilket utmynnar i 

slutsatsen att åtminstone någon av de ovan nämnda formerna för medborgardialog 

förekommer i de allra flesta svenska kommuner. Dock är det så att kvaliteten på 

medborgardialogen kan bli lidande av att kommunerna tenderar att realisera de former av 

medborgardialog som är enkla att genomföra, samtidigt som åtgärder i form av exempelvis 

medborgarpaneler eller fokusgrupper inte är lika vanligt förekommande trots att de har 

förutsättningar att skapa mötesplatser för medborgardialogen.17 

                                                   
15 Gerteis, Björn, 2005, Medborgardialog i svenska kommuner, Örebro, D-uppsats, s. 20-34. 
16 Gerteis, Björn, 2005, Medborgardialog i svenska kommuner, Örebro, D-uppsats, s. 3-4. 
17 Gerteis, Björn, 2005, Medborgardialog i svenska kommuner, Örebro, D-uppsats, s. 45-47. 
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Mikael Gilljam, Ola Jodal och Oskar Cliffordson ägnar sig också åt kartläggning om vad som 

gjorts på området i de svenska kommunerna i skriftserien ”Demokratiutveckling i svenska 

kommuner”. Här handlar det också om ett brett spektra av demokratifrämjande åtgärder där 

anordnandet av medborgarforum bara kan tänkas vara en del. Kartläggning visar att de flesta 

kommuner verkar sats lite lagom på demokratifrämjande åtgärder utan några särskilt 

genomtänkta principer och utan någon plan att följa.18 Det visar sig också att den faktor som 

främst förklarar de demokratiutvecklande åtgärdernas omfattning är tillgången på ekonomiska 

resurser.19 Det kanske mest uppseendeväckande med denna studie är dock att den visar att de 

flesta demokratiutvecklande åtgärder som genomförs inte har någon särskilt bra inverkan på 

den lokala demokratins vitalitet. Istället verkar det faktiskt vara tvärt om. Ett ökat antal 

demokratiutvecklande åtgärder leder inte till en bättre och mer vitaliserad demokrati i form av 

ökat deltagande från medborgerligt håll. Istället bedöms kommunernas satsningar på 

demokratiutveckling vara något av ett misslyckande.20 

 

Den hittills redovisade forskningen på området pekar på att det satsas på många 

demokratiåtgärder i kommunerna, men det är ofta så att de som är lite mer kostsamma och 

mer komplicerade att genomföra inte är lika vanligt förekommande. Samtidigt verkar det vara 

så att satsningar på demokratiåtgärder ofta får en motsatt effekt. Demokratin vitaliseras inte, 

utan tvärtom sjunker det medborgerliga deltagandet.  

 

Denna uppsats behandlar som bekant en form av demokratiutvecklande åtgärd, nämligen 

medborgarforum. Gerteis visade att medborgardialog är vanligt förekommande, men att 

kvaliteten ofta är låg.21 Medborgarforum av den modell som är föremål för intresset i denna 

uppsats finns inte med som en specifik typ av medborgardialog, men de kan närmast liknas 

vid ”möte med utvalda grupper” då de riktar sig till i det här fallet de som är berörda av Barn- 

och ungdomsnämndens beslut. Dessa typer av möten hör enligt Gerteis till den typen av 

medborgardialog med något högre kvalitet samtidigt som omfattning av möten med utvalda 

                                                   
18 Cliffordson, Oskar, Gilljam, Mikael, Jodal, Ola, 2003. Demokratiutveckling i svenska kommuner. Del I: En 
kartläggning av vad som gjorts, Göteborg, CEFOS, s. 30. 
19 Cliffordson, Oskar, Gilljam, Mikael, Jodal, Ola, 2004, Demokratiutveckling i svenska kommuner. Del II: 
Förklaringar till skillnader mellan kommunerna, Göteborg, CEFOS, s. 33. 
20 Gilljam, Mikael, Jodal, Ola, 2005, Demokratiutveckling i svenska kommuner. Del III: Kommunala 
demokratisatsningar – vägen till en mer vital demokrati?, Göteborg, CEFOS, s. 26-27. 
21 Gerteis, Björn, 2005, Medborgardialog i svenska kommuner, Örebro, D-uppsats, s. 45-47. 
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grupper är hög relativt de andra typerna av dialog.22 Medborgarforum är således en ganska 

vanligt förekommande åtgärd samtidigt som den håller relativt hög kvalitet. 

 

När det gäller medborgarforum i allmänhet och sådana som genomförs i Uppsala i synnerhet 

visar min kandidatuppsats på området att intentionen hos de studerade medborgarforumen i 

Uppsala i mångt och mycket har inneburit ett steg bort från det klassisk valdemokratiska 

systemet där medborgarna påverkar först och främst genom de allmänna valen mot ett mer 

deltagardemokratiskt system där medborgarna engageras även mellan de allmänna valen. 

Dock har det visat sig att det i realiteten verkar vara så att de medborgarforum som anordnas i 

Uppsala kommun ur ett demokratiteoretiskt perspektiv inte leder till något verkligt steg bort 

från valdemokratin, utan det handlar (som tidigare nämnts i inledningskapitlet) snarare om en 

modifiering av denna.23 

 

Sett utifrån de demokratiska idealen verkar alltså valdemokratin fortfarande vara förhärskande 

inom Uppsala kommuns arbete med medborgarforum. Nu tas steget bort från de demokratiska 

idealen och in i verkligheten. Det intressanta från och med nu är om medborgarnas vilja som 

framkommer under ett medborgarforum har någon betydelse för kommunens arbete och i så 

fall varför eller varför inte medborgarnas synpunkter påverkar kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
22 Gerteis, Björn, 2005, Medborgardialog i svenska kommuner, Örebro, D-uppsats, s. 20-34. 
23 Enocsson, Henrik, 2005, Medborgarforum och demokrati, Örebro, C-uppsats, s. 28-31. 
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2. Förklaringsperspektiv 

 

2.1 Allmänt 

 

Uppsatsens teoretiska del består av tänkbara förklaringar för respektive mot att det som 

kommer fram på ett medborgarforum skulle ha någon betydelse för kommunens arbete. 

Nedan kommer olika förklaringar som talar för att medborgarnas åsikter betyder något att 

presenteras, följt av tänkbara förklaringar mot medborgarforumens betydelse. 

 

Då det inte finns en enhetlig teori som täcker in vad som behövs för att senare genomföra 

denna uppsats analys, har skapandet av teorikapitlet krävt en del innovativa lösningar. Istället 

för att ha en färdig teori i botten är detta kapitel uppbyggt med hjälp av olika texter 

(utredningar, propositioner, dokument mm). Det handlar alltså om en egenproducerad teori 

som finner stöd i olika typer av källor.  

 

Det ges också under varje förklaring en kort sammanfattning om vad som menas med de olika 

förklaringarna. Det hade antagligen varit möjligt att på ett långt och mycket ingående sätt 

definiera de olika förklaringarna, men detta kommer ej att göras av två skäl. För det första 

ligger det inte i uppsatsens syfte att utreda alla aspekter på och ge en lång redogörelse av de 

olika förklaringarna. För det andra är den redogörelse som görs tillräcklig för att på ett 

tillfredsställande sätt svara på uppsatsens syfte. 

 

Avslutningsvis kommer de huvudsakliga argumenten för respektive mot medborgardialogens 

betydelse att överskådligt sammanfattas för att på så sätt underlätta för läsaren i den 

kommande analysdelen där det nedan beskrivna teoretiska perspektivet appliceras på det 

empiriska materialet. 

 

2.2 Varför medborgarforum kan ha betydelse 

 

Kunskapsosäkerhet 

 

I detta stycke ska tre möjliga förklaringar presenteras. Den första förklaringen handlar om 

kunskapsosäkerhet. Med kunskapsosäkerhet menas att kommunen inte är säker på vad det är 

medborgarna vill ha och vad medborgarna prioriterar mest. Att fylla igen denna 
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kunskapslucka om medborgarnas behov kan vara en förklaring till varför medborgarforumen 

har betydelse. 

 

I demokratiutredningen från 2000 står att läsa att allas kunskap är viktig för att ett politiskt 

beslut ska bli bra. De hinder som stänger ute vissa och deras kunskap måste tas bort.24 Det 

skulle därför rimligen kunna tänkas vara så att politiska beslut inte alltid fattas med all den 

kunskap som skulle kunna vägas in och som hade kunnat göra besluten bättre. Således råder 

det ett visst mått av osäkerhet om inte tillräckligt med kunskap inhämtas innan ett politiskt 

beslut ska fattas.  

 

I det av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nystartade projektet ”Medborgardialog – 

Verktyg för att stärka den medborgerliga förankringen”25 talas det om medborgardialog som 

ett verktyg för att bättre möta medborgarna i ljuset av den gradvisa förändring som skett av 

kommunerna. Från att tidigare ha varit regelstyrda verksamheter är det numera målstyrning 

och delegering gäller. SKL pekar på den kunskapsosäkerhet som finns från kommunernas sida 

när det gäller att möta medborgarnas krav på prioriteringar av främst ekonomiska resurser. Ett 

annat påpekande från SKL: s sida är att det också handlar om att ge medborgarna en bättre 

förståelse för de begränsade resurser som finns samt även öka förståelse för den komplexa 

organisation som en kommun idag kan vara, åtminstone i jämförelse med hur det har sett ut 

tidigare med en mer regelstyrd organisation.26  

 

I fallet Uppsala uttrycks det på kommunens hemsida att medborgardialogen är till för att öka 

kunskapen om vilken service medborgarna behöver. Även här är det alltså osäkerheten i fråga 

om medborgarnas behov som talar för medborgarforumens betydelse.27 Även Barn- och 

Ungdomsnämnden har på kommunens hemsida en uttryckt åsikt om vad medborgardialogen 

är tänkt att användas som. De ungas inflytande över politiken och samhällsutvecklingen ska 

öka och i de verksamheter som finansieras av nämnden ska också ungdomars inflytande få 

ökad tyngd. Nämnden knyter också an till den rådande kunskapsosäkerheten då de vill att 

                                                   
24 SOU 2000:1, En uthållig demokrati!, Stockholm, Fakta Info Direkt, s. 36.   
25Sveriges Kommuner och Landsting, 2006, Faktablad: Medborgardialog – verktyg för att stärka den medborgerliga 
förankringen 
26 Sveriges Kommuner och Landsting, 2006, Faktablad: Medborgardialog – verktyg för att stärka den medborgerliga 
förankringen. 
27 Om Kommunen: Medborgardialog 
http://www.uppsala.se/uppsala/templates/StandardPage____3628.aspx (2006-04-25) 
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medborgardialogen ska ge en bild av barn och ungdomars behov och deras förslag till 

förändringar.28   

 

Demokratiutredningen, och även SKL och Uppsala kommun själva, uppmärksammar alltså 

den osäkerhet som finns kring vad medborgarna önskar sig. Det är därför inte orimligt att anta 

att en förklaring till varför medborgarforumen skulle kunna tänkas påverka kommunens 

arbete är just att kommunen vill minska sin osäkerhet om vad det är medborgarna egentligen 

vill ha. 

 

Minska förtroendeklyftor 

 

Med ”minska förtroendeklyftor” menas att kommunen lyssnar och låter medborgarnas förslag 

påverka kommunens arbete som ett led i att öka förtroendet bland medborgarna.  

 

Det finns anledning att tro att en förtroendeklyfta existerar i alla fall i någon utsträckning i 

Uppsala kommun. Den snart sex år gamla demokratiutredningen redovisar att det generellt 

pågår en ständig försämring av förtroendet för politiker och politiska partier från allmänhetens 

sida. Ett stort antal medborgare har en misstro mot det politiska systemet och denna misstro 

ser ut att vara väl utbredd.29 Demokratiutredningen talar också om orsakerna till 

förtroendeklyftorna i den svenska demokratin. Det skäl som pekas ut som den huvudsakliga 

orsaken till förtroendekrisen är att medborgarna inte har tillräckligt stort inflytande över 

samhällsutvecklingen. Bland många medborgare finns uppfattningen att det inte går att se 

något samband mellan det deltagande som förekommer och det resultat som blir. Det borde 

rimligen vara så att det gör en viss skillnad om en medborgare väljer att delta eller ej.30 Detta 

kan tänkas tala för att medborgarna ges möjlighet att påverka genom medborgarforumen som 

ett led i att minska förtroendeklyftan. 

 

En uttalad väntad effekt i Uppsala kommuns eget material kring medborgardialog och 

medborgarforum är att dessa aktiviteter ska leda till bättre förtroende för kommunen. Det 

uttrycks som att politikerföraktet ska minska och relationen till politiken ska förbättras. Det 

handlar om att visa på möjliga vägar och alternativ för politisk påverkan. Medborgardialogen 

                                                   
28 Om Kommunen: Medborgardialog: Dialoger och Möten: Medborgardialog barn- och ungdomspolitik 
http://www.uppsala.se/uppsala/templates/StandardPage____23739.aspx (2006-04-11) 
29 SOU 2000:1, En uthållig demokrati!, Stockholm, Fakta Info Direkt, s. 212. 
30 SOU 2000:1, En uthållig demokrati!, Stockholm, Fakta Info Direkt, s. 36.   
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blir ett sätt att öka medborgarnas förståelse för det politiska arbetet. Det är också ett sätt att ge 

makten ett ansikte och på så sätt avdramatisera politiken.31 Dessa av kommunen beskrivna 

effekter skulle alltså kunna vara ett sätt att minska avståndet och förtroendeklyftorna i 

Uppsala mellan medborgarna och kommunen. Om det sedan finns en förtroendeklyfta och hur 

stor den i så fall är ges inget svar på. Däremot borde det vara så, vilket även 

demokratiutredningen påpekade, att ett visst förakt från medborgarnas sida faktiskt existerar 

eftersom det i kommunens egna dokument finns en önskan att minska klyftan. 

 

SKL pekar i sitt projekt på att det inte bara handlar om att komma till rätta med den 

kunskapsosäkerhet som finns hos kommunerna, utan det är även vikigt att öka medborgarnas 

förtroende för den offentliga verksamheten. För att motverka medborgarnas minskade 

förtroende, vilket visar sig genom färre medlemmar i de politiska partierna, misstro mot 

politiker och minskat förtroende för den offentliga sektorn, är receptet att öka medborgarnas 

engagemang i samhället. Det talas om att ”stärka den medborgerliga förankringen” som ett 

led i att minska förtroendeklyftan mellan medborgare och politiker/förvaltning. Vidare är det 

från SKL: s sida tänkt att medborgardialogen ska kunna fungera som ett komplement till den 

representativa demokratin och dess arbetsformer. Medborgarnas syn på den offentliga 

verksamheten ska fungera som stöd när beslut fattas rörande denna inom förvaltningen och 

bland politikerna. 32 

 

Kloka förslag 

 

Med kloka förslag menas att en tänkbar förklaring kan vara att de förslag som medborgarna 

kommer med på medborgarforumen faktiskt är så bra att de av det skälet påverkar 

kommunens arbete. Det kan då tänkas röra sig om sådant som tjänstemän eller politiker inte 

själva har tänkt på och därför får de förslag från medborgarna som exempelvis förbättrar 

verksamheten på något sätt utrymme att påverka kommunens arbete. 

 

Uppsala kommun beskriver medborgardialogen och användandet av medborgarforum som ett 

sätt att ta tillvara lokalt engagemang. I samma veva nämns också behovet av en ny 

politikerroll där politikern ska bli mer lyhörd, lyssnande och mottaglig inför medborgarna. En 

                                                   
31 Bilaga 3 
32 Sveriges Kommuner och Landsting, 2006, Faktablad: Medborgardialog – verktyg för att stärka den medborgerliga 
förankringen. 
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effekt av detta blir att medborgarforumen fungerar som ett sätt att kanalisera de förslag och 

idéer om förändring som medborgarna har. 33 Det är knappast orimligt att tro att om 

kommunen vill ta tillvara det lokala engagemanget och bli mer lyhörda inför medborgarna så 

finns det någon tanke om att de förslag som medborgarna kommer med kan tillföra något till 

kommunens arbete. 

 

Medborgardialog beskrivs hos SKL rent generellt som ett verktyg för att stödja utvecklingen 

av effektivitet. Medborgarnas åsikter ska klargöra vad som efterfrågas så att kommunen bättre 

kan svara upp mot medborgarnas behov.34 Således finns det en syn hos SKL om att de förslag 

som framkommer i dialog med medborgarna kan ha positiv inverkan på effektiviteten i och 

med att kommunen vet vad medborgarna vill ha. Medborgarnas förslag ses alltså som kloka 

och användbara för kommunens arbete, då en ökad effektivitet av kommunens arbete rimligen 

måste ses som positivt. 

 

Från regeringshåll finns en bedömning om att olika typer av ”medborgarråd”, där 

medborgarna likt medborgarforum får komma med synpunkter, inte kan ersätta partiernas 

funktion i det demokratiska systemet. Däremot framhålls att tillställningar som dessa kan 

fungera som inspirationskällor för partierna och deras arbete. Även om det framhålls att 

resultaten inte kan tolkas som folkets vilja finns det positiva inslag som ändå gör dessa 

medborgarråd intressanta. De ses som ett värdefullt inslag i den kommunala demokratin, där 

medborgarnas åsikter och förslag kan föras fram. Det som också framhålls är att förslag från 

medborgare som vanligtvis står utanför partipolitiken och vars åsikter inte annars kommer 

fram får en möjlighet att säga sin mening.35 Även hos regeringen finns alltså en syn på 

medborgarnas förslag och åsikter som kloka och givande. Att förslagen inte kan tolkas som 

folkets vilja slås i och för sig fast, men detta hindrar inte regeringen från att i sin proposition 

ha en positiv syn på medborgarnas förslag. Således finns det en uppfattning även från 

regeringshåll att medborgarnas synpunkter kan innehålla sådant som är värdefullt och som till 

någon del bör tas tillvara.  

 

 

 

                                                   
33 Bilaga 3 
34 Sveriges Kommuner och Landsting, 2006, Faktablad: Medborgardialog – verktyg för att stärka den medborgerliga 
förankringen. 
35 Regeringsproposition 2001/02:80, Demokrati för det nya seklet, Stockholm, Elanders Gotab, s. 64. 
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2.3 Varför medborgarforum inte kan ha betydelse 

 

Besvärande för den representativa demokratin 

 

Med ”besvärande för den representativa demokratin” menas att medborgarforumen utmanar 

den traditionella representativa demokratin som system och att företrädarna för denna på ett 

eller annat sätt hamnar på ”kollisionskurs” med vad som framkommer på ett medborgarforum. 

Det kan tänkas finnas motsättningar när dessa två former för politiskt deltagande möts. Den 

representativa demokratin ger kanske inte något större utrymme för synpunkter från något 

annat håll än genom de traditionella kanalerna. 

 

Kännetecknande för den lokala demokratin och den lokala förvaltningen var under lång tid 

uppfattningen att kommunen var en ”servicedemokrati”, en starkt institutionaliserad sådan, 

som hade till uppgift att tillgodose medborgarna med vad de kunde tänkas behöva. Ända fram 

till sent 1980-tal var den kommunala demokratin nästan uteslutande baserad på den 

representativa demokratin och folkets påverkan sträckte sig i allmänhet inte längre än till 

valen. Men under sent 80-tal började fler former av medborgerligt deltagande att uppmuntras. 

Tidiga former av ökat deltagande från medborgarnas sida, exempelvis försöket att införa 

kommunala folkomröstningar på 70-talet, misslyckades ofta då de sågs som ett hot mot och en 

urholkning av den representativa demokratin och dess suveränitet.36  

 

Från regeringshåll har det framförts att medborgarna ska vara med och påverka när 

angelägenheter som rör medborgaren diskuteras. Det talas om ett brett deltagande i den 

politiska processen för att på så sätt öka förankringen av politiken. Målet sägs vara att andelen 

medborgare som deltar i den politiska processen ska öka.37 Här finns dock en intressant 

medvetenhet om de problem som ett ökat deltagande kan föra med sig när det ses i ljuset av 

den representativa demokratin. Att förespråka ett stort deltagande i den politiska processen 

beskrivs som inte helt okomplicerat, då de medborgare som har fler kanaler för inflytande 

också har större möjlighet att påverka jämfört med andra medborgare. Det finns en risk att 

resursstarka grupper av medborgare ges ett ökat inflytande på bekostnad av andra grupper. 

Regeringen påpekar också att frågan om ansvarsutkrävande blir mer oklar, då de som deltar 

                                                   
36 Amnå, Erik, Montin, Stig, 2000, Towards a new concept of local self-government, Bergen, Fagbokforlaget, s. 157-
185. 
37 Regeringsproposition 2001/02:80, Demokrati för det nya seklet, Stockholm, Elanders Gotab, s. 33. 
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på ett direkt sätt inte är formellt valda eller utsedda genom val. Också för de som redan är 

förtroendevalda kan det inneböra oklarheter om vilket ansvar och vilka befogenheter de 

egentligen har.38 Att balansera politisk jämlikhet och medborgerligt inflytande är en stor 

utmaning för demokratin. Alla medborgare är inte lika aktiva och engagerade i politikens 

utfall, då inte alla medborgare har samma ekonomiska och politiska resurser. Dessa resurser 

är avgörande för hur effektiva medborgarnas påverkansförsök i slutändan blir.39 

 

Demokratiutredningen från 200040 behandlar också förhållandet mellan den traditionella 

representativa demokratin och nya direktdemokratiska former av inflytande. Utredningen 

menar att nya former av inflytande aldrig kan ersätta partiarbetet, utan kallar istället dessa för 

värdefulla komplement till den representativa demokratin. Även om demokratiutredningen 

inte höjer ett varningens finger på samma sätt som ovan nämnda regeringsproposition så sägs 

det ändå att fler deltagandeformer ställer nya krav på partierna. De måste utveckla sin 

funktion som kontroll- och ansvarsutövare samt som utvecklare av den offentliga debatten. 

Konkurrensen mellan den representativa demokratin och de nya kanalerna för inflytande 

beskrivs som sund och förutsättningar anses finnas för ett demokratiskt och dynamiskt 

lärande.41 

 

En tänkbar förklaring till varför medborgarnas åsikter och sypunkter inte slår igenom är alltså 

att det kan tänkas finnas en konflikt mellan den representativa demokratin och nya former av 

deltagande. Användandet av medborgarforum skulle alltså kunna vara besvärande för den 

representativa demokratin och dess aktörer i form av politiker och politiska partier. Det kan 

tänkas uppstå problem när det gäller exempelvis ansvarsutkrävande och politisk jämlikhet.  

 

Politiska och ekonomiska prioriteringar 

 

En annan tänkbar förklaring till varför medborgarforumen inte kan tänkas ha något större 

inflytande har och göra med innehållspolitiska faktorer. Den föregående förklaringen 

handlade om att användandet av medborgarforum skulle kunna tänkas vara besvärande för 

den representativa demokratin som sådan. Det skulle också kunna tänkas vara så att 

                                                   
38 Regeringsproposition 2001/02:80, Demokrati för det nya seklet, Stockholm, Elanders Gotab, s. 29. 
39 Wohlgemuth, Daniel, 2004, Påverkan – med vilken verkan?, Stockholm, Svenska Kommunförbundet, s. 8. 
40 SOU 2000:1, En uthållig demokrati!, Stockholm, Fakta Info Direkt 
41 SOU 2000:1, En uthållig demokrati!, Stockholm, Fakta Info Direkt, s. 29. 



 18 
 
 

användandet av medborgarforum leder till att åsikter kommer fram som inte passar så väl in i 

vad politikerna tycker.  

 

I dokument från Uppsala kommun står det att läsa att medborgardialogen och dess effekter 

handlar om att hos medborgarna nå en ökad förståelse för politiken och dess prioriteringar. En 

förståelse av de prioriteringar som måste göras tillsammans med ökad förståelse för politikens 

mål och organisation tros leda till en bättre förståelse för politikens sammanhang.42Att 

kommunen på detta sätt belyser behovet av förståelse för prioriteringar ger utan tvekan ett 

intryck av att prioriteringar ibland måste göras. Och måste prioriteringar göras så kan rimligen 

inte allt som medborgarna önskar sig bli verklighet. 

 

När det gäller prioriteringar så är det inte otänkbart att det till stor del handlar om ekonomiska 

sådana. Som framgår av kommande empirikapitel är de förslag som kommit fram i de i den 

här uppsatsen studerade medborgarforumen nästan uteslutande sådana som kräver ökade 

ekonomiska resurser. Det blir politikernas uppgift att utifrån sina preferenser prioritera vilka 

förslag som med avseende på politiska och ekonomiska faktorer är lämpliga att genomföra. 

 

En intressant aspekt att är att det inte bara är själva förslagen som kostar pengar att 

genomföra. Att anordna demokratiutvecklande åtgärder i form av exempelvis ett 

medborgarforum är en kostnad i sig. Det har visat sig att det finns ett klart samband mellan 

satsningar på demokratiåtgärder och en kommuns ekonomiska styrka mätt som 

skatteintäkter.43 Det ska kommas ihåg att detta samband alltså beskriver satsningar på 

demokratiåtgärder, exempelvis medborgarforum, i sig och inte specifikt satsningar på det som 

kommer fram som en följd av demokratiåtgärderna. Däremot är det inte orimligt att föreställa 

sig att ekonomiska förklaringsfaktorer även spänner över de resultat som demokratiåtgärderna 

ger upphov till. 

 

En titt på kommunernas ekonomiska utveckling de senaste decennierna kanske inte säger 

något om medborgarforum specifikt, men ger ändå en bild av ekonomins betydelse. Under 

1990-talet genomförde Sveriges kommuner en rad olika besparingsåtgärder. Den förändrade 

ekonomiska verkligheten tog sig bland annat uttryck i nedskärningar inom områden som 

                                                   
42 Bilaga 3 
43 Cliffordson, Oskar, Gilljam, Mikael, Jodal, Ola, 2004, Demokratiutveckling i svenska kommuner. Del II: 
Förklaringar till skillnader mellan kommunerna, Göteborg, CEFOS, s. 9.  
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barnomsorg och skola.44 Även om kommunernas ekonomiska situation nu förbättrats jämfört 

med de mer krisartade åren på 90-talet är ett motstånd mot dyra satsningar inte helt otänkbart. 

Olika strategier för att öka effektiviteten har undersökts, exempelvis har olika varianter av 

New Public Management (NPM) prövats för att göra den kommunala organisationen mer 

effektiv med marknaden som förebild.45 Naturligtvis finns det en anledning till att olika 

besparingsåtgärder har introducerats. Dessa kom till för att öka effektiviteten och detta skedde 

naturligtvis till stor del på grund av hårdare ekonomiska villkor.46 

 

Politiska prioriteringar, ofta uttryckta i form av ekonomiska termer, kan alltså tänkas vara en 

förklaring till varför medborgarnas åsikter inte påverkar kommunens arbete. Det som 

medborgarna tycker stämmer helt enkelt inte överens med politikernas uppfattning i frågan. 

 

2.4 Sammanfattning 

 

Förklaringar till varför medborgarforum kan ha betydelse: 

 

• Kunskapsosäkerhet 

• Minska förtroendeklyftor 

• Kloka förslag från medborgarna 

 

Förklaringar till varför medborgarforum inte kan ha betydelse: 

 

• Besvärande för den representativa demokratin 

• Politiska och ekonomiska prioriteringar 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
44 Montin, Stig, 2002, Moderna Kommuner, Malmö, Liber, s. 35. 
45 Montin, Stig, 2002, Moderna Kommuner, Malmö, Liber, s. 110-111. 
46 Montin, Stig, 2002, Moderna Kommuner, Malmö, Liber, s. 110-111. 
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3. Medborgarforum i Uppsala Kommun 

 

3.1 Allmänt 

 

Detta kapitel utgörs av tre delar. Först ges en beskrivning av de tre medborgarforum som 

studien behandlar utifrån de minnesanteckningar som förts vid respektive sammankomst och 

som finns att tillgå via kommunens hemsida.47. Detaljerad information ges inte, men för den 

intresserade läsaren bifogas till uppsatsen minnesanteckningarna i ursprunglig form. En del av 

intervjufrågorna är konstruerade efter innehållet i minnesanteckningarna, medan andra är av 

mer allmän karaktär.48 

 

För att få en klarare bild av respondenterna följer sedan en kort beskrivning av respektive 

respondent, exempelvis vilken verksamhet vederbörande ägnar sig åt samt vilken position han 

eller hon har. Därefter redovisas det material som intervjuerna genererade. För att ge denna 

del sammanhang och samtidigt inte röra till det hela allt för mycket redovisas respondenternas 

svar fråga för fråga (På fråga X svarade A följande, medan B svarade… etc.) och inte efter 

respondent. (Först A: s samtliga svar, sedan B: s etc.) 

 

3.2 Medborgarforumen 

 

De protokoll som förs är i form av minnesanteckningar. Som framgår av bilaga 2 är 

minnesanteckningarna ofta redovisade i form av frågor och svar. Någon deltagare har ställt en 

fråga och någon tjänsteman eller politiker har svarat. Då medborgarnas åsikter därför inte 

uttrycks direkt utan i frågeform måste dessa frågor tolkas och omformuleras till åsikter. Min 

bedömning är att detta inte är något speciellt djärvt grepp, då det i frågeställningen är helt 

klart vilken synpunkt frågeställaren för fram. Om exempelvis en medborgare frågar: ”Lärarna 

engageras mer och mer i administrativa uppgifter. Borde inte arbetstiden läggas på det 

pedagogiska arbetet och barnen?”; antas det från min sida att frågeställaren är av åsikten att 

mer arbetstid borde läggas på barnen. Dock kan det påpekas än en gång att originalen av 

minnesanteckningarna finns som bilaga för den som i förekommande fall önskar kontrollera 

ursprunget och ”omtolkningen” från fråga till synpunkt.  

                                                   
47 Om kommunen: Medborgardialog: Dialoger och möten: Anteckningar och dokumentation 
http://www.uppsala.se/uppsala/templates/StandardPage____23659.aspx (2006-05-03) 
48 Bilaga 1 
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Medborgarforum 1 (de har numrerats 1-3 för att lättare kunna hållas isär) hölls den 28 februari 

2006 och behandlade barn- och ungdomspolitik i Tunabackar och Svartbäcken. Platsen för 

sammankomsten var Tunabergsskolan. Temat för dagen var synpunkter på förskola, 

grundskola, fritids- och kulturverksamhet samt särskilt stöd till unga. Antalet deltagare var 

cirka 20. Kommunen fanns representerad både i form av tre politiker från barn- och 

ungdomsnämnden samt fem tjänstemän från kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad i 

Uppsala kommun. Frågorna och synpunkterna från deltagarnas sida kom bland annat att 

behandla resursbrist i skolan och förskolan, bristande jämställdhetsarbete och kommunens 

ansvar för sociala frågor.49 

 

Medborgarforum 2 som behandlade barn- och ungdomspolitik i Gränby gick av stapeln den 8 

november 2005 i Gränbyskolan. Av minnesanteckningarna framgår inte om några tjänstemän 

var närvarande, men fyra politiker från barn- och ungdomsnämnden fanns representerade. 

Antalet deltagare var ca 60 personer och av dessa var 24 ungdomar50. Relativt många frågor 

behandlades. Den aktuella situationen i Gränby och de resurser som redan finns i stadsdelen 

diskuterades. Det kom till stor del att handla om skolan/förskolan och problem/funderingar 

kring dessa. Även ett särskilt projekt med syfte att stödja ungdomar mellan 18 och 24 år 

diskuterades.51 

 

Medborgarforum 3 hölls den 18 oktober 2005 med rubriken ”Att vara ung i Salabackar och 

Årsta” och gick av stapeln i Årstaskolans matsal. Syftet med detta medborgarforum var att 

samla upp idéer och synpunkter utifrån den aktuella situationen i området. Av de totalt 70 

deltagarna var 27 stycken att räkna som ungdomar. Från kommunens sida deltog fyra politiker 

och fyra tjänstemän uppdelade i två grupper. Den ena gruppen diskuterade frågor rörande 

förskolan och grundskolan medan den andra gruppen behandlades fritids- och sociala frågor. I 

skolgruppen framkom en rad synpunkter både gällande skolan men även av mer allmän 

karaktär. I den sociala gruppen diskuterades det allmänna läget i området med avseende på 

möjligheter till fritidsaktiviteter, trygghet i området mm. Det framkom också i denna grupp en 

rad specifika önskemål från de deltagande medborgarnas sida.52 

 

 

                                                   
49 Bilaga 2 
50 Någon definition av vilka (exempelvis åldersmässiga) krav som ställs för att få kallas ”ungdom” ges inte.  
51 Bilaga 2 
52 Bilaga 2 
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3.3 Respondenterna 

 

För att kunna värdera och bedöma de olika respondenternas svar är det på sin plats med en 

kort beskrivning av dessa. Samtliga respondenter har erfarenhet av medborgarforum. De flesta 

respondenterna har medverkat på andra medborgarforum utöver de som jag har valt att 

fokusera på. Respondent A är socialdemokratisk politiker i Barn- och Ungdomsnämnden och 

har medverkat på flera medborgarforum, bland annat samtliga de tre som är i fokus i denna 

studie. Respondent B är moderat politiker i Barn- och ungdomsnämnden. B har också 

erfarenhet av flera medborgarforum. Respondent C är tjänsteman med sitt arbetsområde inom 

sociala frågor/socialtjänst. Även respondent D är tjänsteman (uppdragsstrateg) med en 

generell erfarenhet av medborgarforum inom framförallt ungdomsfrågor och ungdomars fritid 

och kultur. D har dessutom erfarenhet från en annan typ av forum kallat ”Mötesplatsen”.53 

Respondent E, tjänsteman, har i likhet med C sitt arbetsområde inom de sociala frågorna. 

Respondent F är också tjänsteman och har sitt arbetsområde framförallt bland 

förskolefrågorna. Respondent G är tjänsteman med det övergripande ansvaret för 

medborgardialogen inom förvaltningen.  

 

3.4 Intervjumaterial 

 

Allmänt om medborgarforum 

 

Inledningsvis ombads respondenterna att berätta lite allmänt om medborgarforum, om hur de 

kommit i kontakt med medborgarforum och lite om hur länge det använts inom kommunen. 

Respondent A började med att reda ut begreppen och sätta in det hela i begreppet 

”medborgardialog” som omfattar olika delar. Förutom traditionella medborgarforum finns det 

också mer tekniskt innovativa lösningar: 

 

”Medborgardialogen som vi kallar det… det är en massa olika delar i det.” Nämnden bjuder in 

medborgare från olika delar av staden till olika teman hela tiden. Ibland är det bara Barn- och 

Ungdomsnämnden. Ibland är det tillsammans med andra nämnder… Ofta handlar det om att vara barn 

och ungdom i en viss del av kommunen. Så vi har väl kanske genomfört ett 15-tal sådana möten. 

Ibland handlar det då om frågor som rör en viss bygdedel… då har vi ofta samordnat det med andra 

nämnder. Då pratar man om hur funkar det… service och verksamhet i den här delen av kommunen.” 

 

                                                   
53 www.motesplatsen.net 
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”En annan viktig del är att nämnden utser kontaktpolitiker… vi har kontaktpolitiker som har kontakt 

med olika grupper… vi har kanske ett 15-tal sådana organisationer… de här kontaktpolitikerna har 

ansvar för att hålla dialogen igång hela tiden.” 

”Den sista sån här där vi också har en medborgardialogform det är det här chattfunktionen som vi har 

infört också… nu kör vi det under våren här under ett antal veckor.” 

 

Respondent A säger att medborgarforum har förekommit under denna mandatperiod med 

början under 2003. Här får A medhåll av respondent B, som tillägger att det egentligen 

knappast är någon ny företeelse: 

 

”Det kom under mandatperioden. Tanken fanns nog redan till viss del 85 i och med införandet av 

kommundelsnämnder” 

 

Respondent C instämmer i att medborgarforum som en del av medborgardialogen har 

förekommit sedan omorganiseringen av kommunen: 

 

”Här har det funnits sen kontoret startade… har det funnits medborgardialoger… Någon gång under 

2003 kom det till… kontoret kom ju till då. Sen tror jag inte att det var något som fanns under de första 

månaderna, men i slutet av 2003 i alla fall.” 

 

Respondent D instämmer i att medborgarforumen kom igång när organisationen gjordes om. 

D går även in lite mer på bakgrunden och framhåller ”mötesplatsen”54 som en förebild för de i 

denna uppsats undersökta stadsdelsdialogerna: 

 

”Mötesplatsen är ett dialogforum där unga i Uppsala får möta beslutsfattare och där de unga tar upp det 

som de vill” 

 

”Stadsdelsdialogerna har egentligen snott hela konceptet från mötesplatse… och mötesplatsen har ju 

inte hittat på sitt själv, det är ju open-spacemetoden… det är ju en metod som finns, som någon annan 

har kommit på. Mötesplatsen har alltid varit enligt open-space principen… 2000-2001 kom man nog 

igång med mötesplatsen”.  

 

Respondent E bekräftar bilden av att medborgarforumen kom igång på riktigt efter 2003. 

Samtidigt ger E, i likhet med B, intrycket av att det i själva verket inte är någon helt ny 

                                                   
54 www.motesplatsen.net 
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företeelse, utan att det faktiskt har förekommit verksamhet lik medborgardialogerna tidigare 

om än inte i lika organiserad form: 

 

”Kommundelarna upphörde ju 2002 och sen kom den nya organisationen och det är ju från det som de 

här medborgardialogerna har kommit till då…2003, första året, är jag inte säker på att det var så 

mycket. Det kom nog igång kanske 2004” 

 

”Jag jobbade i de gamla kommundelarna, bland annat i Almunge och Knutby, och där hade dom ju 

som vana att ha sina nämndsammanträden öppna, så de hade en halvtimmes frågestund innan 

nämndärendena tog vid. Det var ett sätt för dom att ha en dialog med medborgarna, så att de skulle 

kunna ställa frågor och så. Sen anordnade man en del offentliga möten när det var några speciella saker 

som skulle hända. Så att det här är ju inte ovanligt.” 

 

Även respondent F är av uppfattningen att det inte rör sig om något nytt som helt och hållet är 

ett resultat av den nya organisationen. Det verkar ha förekommit liknande verksamhet tidigare 

inom de gamla kommundelarna: 

 

”Enligt min uppfattning sedan den här organisationen, men tidigare även i… under kommundelstiden 

hade vi ju vissa kommundelar som tog initiativ till dialog… jag vet inte om alla gjorde det, men några 

av de jag arbetade med gjorde det.” 

 

”Det är nu [efter omorganisationen] som det har strukturerats upp i en form gemensam för hela 

kommunen.” 

 

Respondent G ger en utförlig beskrivning av hur medborgardialogen började användas i 

kommunen under 2003, samt dess korta historia sedan dess. I likhet med respondent A, 

påpekar G att medborgarforum endast är en del i vad respondenten kallar lokal 

demokratiutveckling. Denna demokratiutveckling, där alltså medborgardialog och som en del 

i detta även medborgarforum ingår, ska enligt G även dra ett strå till utvecklingen av det civila 

samhället: 

 

”Uppdraget gavs inför nya organisationen 2003, men man kan väl säga att här på kontoret så hade alla 

tjänstemän landat först sommaren 2003… Vi kommer från olika förvaltningar i och med att man bröt 

upp hela organisationen” 

 

”Man kan säga att 2003, som jag upplever det, det året gick mycket åt att implementera själva idén och 

målsättningen med medborgardialogen, både bland tjänstemän men framförallt bland politikerna… det 
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uppdagades ganska snabbt att de politiker som hade fattat beslut om nya organisationen och 

medborgardialog bland annat, var inte riktigt medvetna om vad det innebar… så att 2003 var 

implementering. Sen kan man väl säga att 2004 och 2005, då byggde vi upp modeller för 

medborgardialogen. Dels vad ska den syfta till, vilken typ av dialoger ska vi ha, vilka målgrupper. Och 

det innebar att vi byggde upp medborgardialoger som dels var, om man kan säga, temporära möten ute 

i stadsdelar, men också andra typer av möten… Sen byggde vi också upp forum för dialog med unga, 

det var det andra. Så man kan säg att det som vi har gjort har stått på två ben. Dels möten för dialog 

och dels att bygga upp forum med kontinuitet där vi har dialog med unga.” 

 

”Det här ser vi i ett vidare paraply utav lokal demokratiutveckling… att medborgardialogen är en del i 

den lokala demokratiutvecklingen… det andra att bygga upp forum, mötesplatsen, för dialog med 

unga. Det tredje som vi ser också är att ge stöd till lokalt demokratiarbete, alltså till civila samhällets 

organisationer” 

 

”Medborgardialogen i sig, lokal demokratiutveckling, ska bidra till att också ge ett visst stöd till att 

utveckla det civila samhället och dess organisationer” 

 

Representativiteten 

 

Efter respondenternas inledande beskrivningar av medborgarforum och dess historia i lite 

allmänna ordalag, ställdes de inför frågan huruvida de som besöker ett medborgarforum 

(medborgarna) är representativa för dem som bor i det aktuella området. Respondent A menar 

att det inte går att veta. A påpekar också att engagemang och representativitet i mångt och 

mycket beror på den aktuella frågan: 

 

”Det kan man ju aldrig förutsätta, utan det är ju dom som är intresserade som kommer. När man har de 

här öppna mötena så är det ju ofta dom som är intresserade och engagerade. Om man till exempel är 

ute i och pratar barn- och ungdomsfrågor i någon del… då kommer ju dom som är engagerade i sådana 

frågor. Det kan vara anställda, det kan vara lärare, det kan vara ungdomsledare, det kan vara föräldrar, 

det kan vara ungdomar… ibland så kommer det grupper av barn- och ungdomar från skolan som har då 

via skolan fått veta att det här ska vara och kommer dit… men att mötena skulle vara representativa... 

det kan man aldrig förutsätta, utan det är dom som är intresserade.” 

 

”Om det finns någonting som är nån aktuell het fråga i området då kan det ju komma många och då 

kommer de ju just för den här frågan… det kan handla om att någon skola är nedläggningshotad och då 

plötsligt kommer det jättemycket folk. Om det är mera sådär i största allmänhet… att vi har samtal 

med boende i området om barn- och ungdomsfrågor, då kommer det kanske inte så hemskt många.” 
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Respondent B bedömer inte de medborgarforum som denne medverkat på som särskilt 

representativa. Respondent C är något mer positiv till representativiteten utifrån dennes 

erfarenhet av medborgarforum, men påpekar ändå att det finns en del faktorer som bör vägas 

in i en bedömning av representativiteten: 

 

” Ja representativa var dom… men det var väldigt mycket barnomsorgsfrågor och en viss skola bara… 

och så var det några som lämnade mötet, inte för att det var ointressant men för att de måste gå… och 

det var ganska lite folk.” 

 

Respondent D gör också bedömningen att representativiteten är någorlunda god, men att det 

varierar från gång till gång: 

 

”Det är lite olika, jag tror att det är olika från område till område och gång till gång… En gång så 

kände jag att det här är inte representativt, men i andra stadsdelar så tycker jag att det är det…och då 

kanske det är så att det är min fördom att folk är engagerade i vissa stadsdelar till skillnad från andra, 

jag vet inte. Olika, skulle jag vilja säga” 

 

Respondent E är, i likhet med respondent A, inne på att medborgarforumen kan vara 

representativa men att det inte går att utgå ifrån att så faktiskt är fallet. E nämner Gottsunda 

som exempel där deltagarna på medborgarforumet med utländsk härkomst var 

underrepresenterade. Det finns en osäkerhet hos respondenten huruvida representativiteten är 

god eller ej. E är också, i likhet med A, inne på linjen att det ofta är de missnöjda som 

kommer: 

 

”Sen är det väl så här att hälsan tiger still. Är man ganska nöjd, jag kan gissa att i Tunabackar är man 

inte så väldigt missnöjd, då kommer man inte… då är det inte detta som konkurrerar om människornas 

vardag” 

 

Även respondent F är inne på samma spår som respondent A och E när det gäller iakttagelsen 

att representativiteten kan bli lidande av att det ofta är missnöjda medborgare som dyker upp 

på ett medborgarforum. F menar också, vilket hittills har varit den ungefärliga bedömningen 

bland respondenterna i allmänhet, att det råder en hygglig balans på mötena: 

 

”De människor som i stort sett är nöjda kommer inte… i högre utsträckning är det dom som har 

synpunkter på kommunens verksamhet som kommer. Och har dom synpunkter så är det oftast inte bara 

positiva synpunkter… och då för de ju fram dom synpunkterna” 
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”Jag ser inte att de inte skulle kunna vara det [representativa], jag har ju sett äldre, jag har ju sett 

yngre… Det som jag arbetar med – förskolan… Jag har väl inte sett några barn där” 

 

Initialt gör respondent G bedömningen att medborgarforumen är representativa, men redan 

senare i samma stycke redogör G för iakttagelser som knappast kan tyda på någon god 

representativitet. Å andra sidan ska det kommas ihåg att ett medborgarforum som exempelvis 

nummer tre i denna uppsats, ”att vara ung i Salabackar och Årsta”, naturligtvis redan i 

rubriken ger en indikation av att vända sig mer till ungdomar än till andra grupper som bor i 

det aktuella området: 

 

”Ja, det tycker jag [att de är representativa]. Den här typen av dialog är den som Barn- och 

Ungdomsnämnden gör… Vi har sagt som så att vi ska kamma igenom alla stadsdelar och bygdedelar 

under mandatperioden, och det är vi på väg att göra nu… Det som är glädjande på de här dialogerna är 

att det är 40-50 % ungdomar, oftast ungdomar som jag upplever inte är… välartikulerade, inte vana att 

gå på möten. Man har bestämt sig för att nu jävlar ska jag driva den här frågan… Sen finns det i 

områden som Tunabackar… som är ett typiskt etablerat område med mycket medelklass… Där blir det 

ju som det blir, där får ju politikerna det vansinnigt svettigt, där är folk som verkligen läst på…” 

 

Medborgarforumens betydelse 

 

Min nästa fråga till respondenterna gällde huruvida de olika medborgarforumen och resultaten 

av dessa är betydelsefulla för kommunens arbete. Respondent A menar att de har blivit ganska 

betydelsefulla och nämner medborgarforumen i Årsta och Gränby som exempel. Respondent 

A nämner också betydelsen av att medborgarna får reda på vilka politikerna och 

tjänstemännen är: 

 

”De har ju blivit rätt så viktiga… det är ju ganska mycket information som kommer in den vägen. Och 

det är ju också så att det öppnar ofta för fortsättningar. Så om man tar ett exempel så hade vi ett sådant 

här möte om barn- och ungdomsfrågor i Årsta förra året… det var planerat att vi skulle ha det i Årsta… 

och då kom det rätt så mycket både föräldrar, barn och ungdomar och alla sa att det var så stökigt och 

rörigt... Det fungerade inte i skolan då, skadegörelse, de vuxna tog inte det ansvar som de borde, man 

tyckte inte att skolan agerade nog kraftfullt och så vidare… istället för att vi hade ett samtal kring hur 

det fungerar och vad som är bra och dåligt så var det ganska mycket av att man var oroade. Då gav vi i 

uppdrag att både socialtjänsten och skolan svara på det, att ta reda lite på vad är förhållandena och vad 

är det som egentligen händer och hur agerar man… Dessutom så bildades det en områdesgrupp i 

Årsta… som sen har haft möten och där tjänstemän från kommunen har varit med och som då har gett 
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mer information, lägesrapporter, och vi har också fått in svar, rapporter, från skolan och ifrån 

socialtjänsten om vad man gör, vad man planerar och man har vidtagit en del åtgärder för att förbättra 

de här sakerna…det har blivit ett antal saker som har hänt efter det” 

 

”Gränby är ett annat sådant exempel... Där har vi varit tre-fyra gånger… och haft olika typer av möten 

och där har man ju också startat nu ett antal olika. Det finns en områdesgrupp, det finns 

ungdomsprojekt som har fått stöd… och allt det här är ju egentligen en följd av de här mötena.” 

 

”När man väl har haft ett sånt här möte, då vet ju dom [medborgarna] om vilka vi är, dom vet vilka 

tjänstemännen är, dom vet vilka politikerna är och de kan ta kontakt och höra av sig och att man då kan 

se till att man kan hjälpa till att det bildas grupper” 

 

Respondent B menar å andra sidan att mycket av det som händer inte sker på grund av 

medborgardialogen och medborgarforumen. B bedömer att det istället i mångt och mycket 

handlar om att komma och ”prata av sig”. Ett exempel är föräldravandringar som i och för sig 

har diskuterats på men inte kommit till på grund av något medborgarforum. 

 

Respondent C bedömer medborgarforumen som viktiga. Som exempel på betydelsefulla 

tillställningar nämns Årsta och Tunabackar. Respondenten tycker sig se att det händer saker 

som en följd av medborgarforumen, även om det inte alltid går så väldigt snabbt. Särskilt 

förekomsten av ungdomar på mötena bedömer respondenten som värdefullt: 

 

”Jag tror att det är viktigt… Om man tittar på Tunabackar till exempel… då kom det ju upp det här 

med förskolornas gruppstorlek, lokalernas beskaffenhet och så vidare… I Årsta handlade det väldigt 

mycket om ungdomsfrågor där det var väldigt mycket ungdomar med… jag blev väldigt positiv över 

att det var så mycket ungdomar som var engagerade i området, där man då påtalade bristen på 

sysselsättning… vad man ville ha… och som jag uppfattar att man tar på stort allvar” 

 

Både respondent D och E gör bedömningen att medborgarforumen är betydelsefulla. 

Respondent D menar till och med att medborgarforumen rent allmänt är mycket viktiga för 

kommunens arbete: 

 

”Det är mycket betydelsefullt… det beror ju på lite vad man menar med nämndens arbete. Om man 

anser att mitt arbete är nämndens arbete, vilket man kan tycka… det är ju dom jag jobbar för… så 

skulle jag säga att: Ja, det är mycket betydelsefullt.” 
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Respondent E nämner också, i likhet med A, betydelsen av att medborgarna får reda på vilka 

politikerna faktiskt är. E gör också en koppling mellan medborgarforumens betydelse och 

dess representativitet: 

 

”Jag tror att alla sådana här dialoger är betydelsefulla... Dels får man väl betyget sen av dom som är 

närvarande där… Jag tror att flera har uttryckt att det har varit bra att få komma till tals… Sen tror jag 

att för politikerna… att de går ut i de här områdena överhuvudtaget och visar upp sig, vågar inbjuda till 

ett samtal… det tror jag är mycket positivt” 

 

”Jag tror att det finns ett värde… sen hoppas man ju att även om det kommer bara 20, så gissar man ju 

att dom 20 har ju oftast en familj där dom berättar vad dom varit med om… så jag tror inte man får ge 

upp bara för att det är få som kommer… när man märker att det här blir en återkommande sak så blir 

det kanske mer människor som kommer”  

 

Respondent F menar att medborgarforumen väger lagom tungt i kommunens arbete. Det 

handlar dock mycket om trafikfrågor, kommunal service. Förskolefrågor, vilket är 

respondentens arbetsområde, är inte så vanligt förekommande för diskussion. F menar att 

medborgarforumen inte har påverkat förskolan i någon större grad, vilket kan förklaras med 

att medborgarna är ganska tillfreds med verksamheten. F bedömer medborgarforum som 

särskilt värdefulla bland ungdomar, då de är en ganska utsatt grupp. Samtidigt är det ofta från 

ungdomarna som många kloka förslag kommer. När det gäller ungdomar gör F även en 

koppling till att medborgarforumen skulle kunna ha en funktion som skolning i demokrati: 

 

”Det är viktigt… för ungdomar ska lära sig vad politik är… det är då det är viktigt att grundlägga 

demokratins värden” 

 

I fråga om betydelsen av medborgarforumen är respondent G mer inne på en linje av allmän 

medvetenhet bland tjänstemän och politiker. G värderar medborgarforumens betydelse utifrån 

ett betydligt större perspektiv inrymmande de traditionella partiernas problem och 

kommunens ansvar för demokratiutvecklingen: 

 

”Jag tycker att det är en medvetenhet nu bland tjänstemän och politiker… inte alla politiker skulle jag 

vilja påstå. Om man ska vara rak så kan jag säga att dom borgerliga partierna som borde köpa det här, 

det borde vara deras fråga, gör det inte. Det tycker inte jag… Det finns dom som tycker att varför ska 

vi ha det här när vi har dom politiska partierna… Då försöker jag förklara… Ni [de politiska partierna] 

har i princip spelat ut er roll om ni inte lyckas vända trenden… Hur många är medlemmar i de politiska 
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partierna? Det är inte ens en miljon… De är alltså inte representativa på något sätt… Vilka 

representerar dom och varför finns dom. Så jag tror att det här är en mycket större strategisk diskussion 

och därför har jag… försökt sätta in det vi gör i ett sammanhang. Kommunerna måste bidra till 

demokratiutvecklingen, så ser jag det. Medborgardialogen är bara ett litet, litet instrument som också 

bidrar till demokratiutvecklingen.” 

 

Synpunkternas omhändertagande 

 

Nästa fråga för respondenterna att svara på var hur åsikter, synpunkter och önskemål från 

medborgarforumen tas om hand i kommunen. Respondent A menar att ansvaret ligger i att se 

till så att de olika synpunkterna hamnar på rätt ställe inom kommunen eftersom A menar att 

det inte är rimligt att medborgarna ska veta vilka synpunkter som ska skickas vart. A säger 

vidare att vad politikerna kan göra är att ge uppdrag baserade på medborgarnas åsikter och 

önskemål: 

 

”Sen så ser vi till att dom här frågorna, dom kommer till dem som har ansvaret för dom här [de olika 

frågorna]. När man har ett sånt här möte så… dom som kommer dit är ju inte så väldigt insatta i, och 

det bör dom heller inte vara, i vad som är uppdragsansvar och vad som är produktionsansvar och vad 

som är barn- och ungdomsansvar… det är inte intressant för som, utan dom har ju frågor som 

intresserar dom och då får ju vi se till att dom här frågorna hamnar på rätt ställe.” 

 

”Det mesta av vårt ansvar blir att se till att de här sakerna hamnar på rätt ställe. Det vi egentligen kan 

göra, det är ju att vi kan ge uppdrag om att nu måste man göra någonting här, antingen på kort sikt eller 

lång sikt… vi har gett kompletterande uppdrag… som exempel i Årsta då vi såg till att nu måste 

socialtjänsten och skolan göra dom här sakerna akut nu och rapportera till oss. Andra saker är sådant 

som vi tar upp på mera lång sikt, många sådana saker är mer önskemål… då är den ordinarie gången 

hos oss att då gå går vi in i arbetet med uppdragsplanerna… där kan komma in sådana saker som vi vill 

ge uppdrag om. Nu har vi till exempel gett rätt så detaljerade uppdrag när det gäller engagemang och 

saker i Gränby. ” 

 

Respondent B och C nämner de minnesanteckningar som finns. Respondent C nämner även 

att synpunkterna fördelas efter respektive verksamhetsområde: 

 

”Det skrivs ju dom här protokollen som läggs ut… och sen… får ju varje verksamhetsområde som 

tillhör vårt kontor, blir ju delgivna dom synpunkter som har delgetts på mötet. Men nu finns det ju 

representanter, eller ska finnas med, från alla områden… så därför får man ju dom direkt på mötet” 
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Även respondent D nämner minnesanteckningarna som den formella delen av 

omhändertagandet av medborgarnas synpunkter, samtidigt som vederbörande ger en något 

mer informell bild av vad som följer därefter. Efter att anteckningarna lagts ut på nätet och på 

biblioteket blir det lite upp till var och en vad som görs åt dem. D nämner även det faktum att 

vissa önskemål inte behöver någon formell hantering utan kan klaras av direkt på mötet: 

 

”För mig är det också väldigt viktigt att på plats… speciellt när man pratar med ungdomar för dom har 

lättare att ta det här än vad vuxna har... Enligt min kunskap och den ryggsäck jag har… om någon 

säger till mig: Vi skulle vilja ha hundra övervakningskameror på våran skola… då säger jag att det 

kommer aldrig att hända. Då tycker jag att det är viktigt att man säger det redan på plats… Vissa frågor 

hanteras redan på plats” 

 

Minnesanteckningarna nämns även av respondent E och F som det rent formella i 

sammanhanget. E har även erfarenhet av att politikerna vill att synpunkterna ska synas i det 

som tjänstemännen arbetar fram, det vill säga i uppdragsplanerna: 

 

”Rent formellt så ser vi till att skriva minnesanteckningar, så det är tjänstemännens uppgift att skriva 

minnesanteckningar… Det kommenteras ju även på mötet var minnesanteckningarna läggs ut… Dels 

att de finns tillgängliga på nätet, man brukar lägga ut dom i skolorna, förskolorna, biblioteket, 

fritidsgården… så att folk ska kunna läsa och känna igen sig. Det är också viktigt att vi skriver 

minnesanteckningar där man känner igen sig… att inte vi stuvar om för mycket och använder 

byråkratispråket.” 

 

Respondent G nämner också minnesanteckningarna samt kopplingen mellan dessa och de 

uppdragsplaner som tjänstemännen arbetar fram. G nämner även kopplingen till politiken och 

anser det viktigt att de olika partierna tittar på synpunkterna och gör vissa frågor till sina egna. 

G anser det viktigt att det inte är tjänstemännen som bedömer vilka frågor som är viktiga att 

beakta, utan att politikerna tar sitt ansvar:  

 

”Dom här anteckningarna, om man ser till det formella, dom får alla politiker som varit med på mötet, 

alla tjänstemän som varit med på mötet… sen om inte ordföranden och vice ordföranden varit med så 

får dom det automatiskt och våra chefer får det. Sen får våra processledare dom här anteckningarna, 

oavsett om dom varit med på mötet eller inte. Processledarna har ansvaret för att tolka om politiken till 

uppdrag till produktionen och till uppdragsplaner och uppdragsbeskrivningar. Det är deras ansvar att 

läsa anteckningarna, en gång per termin i alla fall, och titta finns det många träffar i några frågor som 

är gemensamma och då titta på hur kan vi plocka in det i våra uppdragsplaner.” 
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”Det är viktigt också att säga att, man får aldrig då säga att bara för att det kommit fram en massa 

synpunkter på ett möte så måste vi till varje pris ta hand om dom. Mötena är ju på intet sätt 

representativa, utan det viktigaste är ju att politiken, respektive parti, också tittar på anteckningarna 

från mötena och tittar på vilka frågor ska dom göra till sina, så att det inte blir en teknokratisk fråga att 

vi tjänstemän ska sitta och filtrera vilka frågor som är viktiga och skriva in det i uppdragsplaner… Det 

här är ju någonting som de politiska partierna borde titta på. Och jag har sagt det också att ett politiskt 

parti som är på hugget när det bränner till i en stadsdel… borde ju själv kanske genomföra ett eget 

möte två månader efter där som förklarar vad om vill. Så skulle jag vilja se medborgardialogen. Det är 

de politiska partierna i våra nämnder som borde titta på anteckningarna efter varje möte och bestämma 

sig för: Det här är våra frågor, det här är nog viktigt, det här ska vi föra vidare till tjänstemännen på 

kontoret.” 

 

Synpunkter som har påverkat kommunens arbete 

 

Efter de ovan redovisade mer allmänna frågorna om medborgarforum introducerades 

respondenterna till minnesanteckningarna från de i denna uppsats undersökta 

medborgarforumen. De olika önskemålen och synpunkterna från medborgarna hade markerats 

och frågan till respondenterna var att ge exempel på sådana synpunkter som beaktats och 

påverkat kommunens arbete, men också att ge exempel på sådant som inte beaktats och inte 

kommer att förverkligas. Det ska kommas ihåg, vilket också kommer att diskuteras senare, att 

alla respondenter inte är helt insatta i alla verksamhetsområden och därför kanske inte nämner 

sådant som har/inte har förverkligats trots att så är fallet. 

 

Inledningsvis diskuterades vilka önskemål och synpunkter som hade beaktats. Respondent A 

nämner att det under mandatperioden startas flera nya avdelningar inom barnomsorgen som 

ett svar på behovet av förskola som förs fram med jämna mellanrum. Utöver detta nämner A 

följande exempel på sådant som det tagits hänsyn till: 

 

”Något sådant här exempel är som jag sa där i Årsta, där det var ett antal saker… man har ändrat 

arbetssätt i skolan och i socialtjänsten.” 

 

”Eftersatt underhåll av lokaler… där har vi nu tagit upp det tillsammans med fastighetsnämnden för vi 

ser ju att det är ett antal lokaler… framförallt i de så kallade utsatta stadsdelarna som är i dåligt skick” 

 

”Jämställdhetsfrågan i det pedagogiska arbetet… det var det nån som tog upp här… det har vi gett 

uppdrag då att man ska följa upp det bättre… det ansvaret har förskolan att jobba med 
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jämställdhetsfrågor redan i förskolan… det vi då kan göra är att ta upp det mera i utvärderingen och se 

om man verkligen lever upp till det som man lovat att göra” 

 

I fråga om saker som förverkligats kan respondent B inte nämna något direkt från dessa tre 

medborgarforumen, men en sak som har kommit upp på något medborgarforum och som har 

blivit verklighet är föräldravandringar. Dock menar B att det knappast går att tacka 

medborgarforumen som sådana för att detta förslag kommit till, utan B: s bedömning är att 

föräldravandringar hade blivit verklighet i vilket fall.  

 

Respondent C menar att en del saker har blivit verklighet eller i alla fall har de blivit föremål 

för vidare diskussion. När det gäller stora barngrupper menar respondenten att det förts en 

flitig diskussion kring detta. Detta gäller även Domarringens skola, där en diskussion om de 

stora klasserna på mellanstadiet förts. Även eftersatt underhåll av lokaler är ett återkommande 

ämne för diskussion. Utöver detta nämner respondent C även följande exempel på sådant som 

påverkat kommunen: 

 

”Fotbollsplanerna vid odlingslotterna i Tunabacke… Det har jag inte hört att man skulle bygga på 

fotbollsplanerna som man diskuterade där… och det tror jag är något [som tagits hänsyn till]… det är 

ganska mycket idrott som behövs utrymme för” 

 

”Att utveckla fritidsaktiviteter… det är en väldigt viktig sak… det är en form av förebyggande 

insatser… Det är något som diskuteras… vi har inte medborgardialog bara för dialogens skull” 

 

”Det här med att få igång föräldravandringar… det tror jag till och med ordnades på mötet så att man 

skulle… en person tog på sig att vara sammankallande för det.” 

 

Även respondent D finner en del saker bland minnesanteckningarna som vederbörande menar 

har beaktats. D nämner i likhet med C föräldravandringarna som ett exempel. Även olika 

insatser för ungdomar nämns: 

 

”På Gränbymötet, då tar man upp ett ställe, träffpunkt för ungdomar som inte deltar i annan 

fritidsverksamhet och för ungdomar mellan 18-24 år, det har ju blivit. Och utvecklat fritidsaktiviteter 

för elever på låg och mellanstadiet. Låg har vi inte gjort, men mellanstadiet har vi gjort insatser i 

Gränby för” 
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”Kryddans fritidsgård är full… Kryddan drivs av Vaksala församling, Svenska kyrkan….Där för vi en 

dialog med kyrkan om att öppna upp, så de kan ha öppet flera dagar…att kommunen går in och betalar. 

Kryddan är annars helt ofinansierad från kommunala medel… det är på gång” 

 

Även om respondent E: s (och en del andra respondenters också) verksamhetsområde inte 

direkt är det som de tre medborgarforumen i huvudsak handlat om så finner E exempel på 

sådant som beaktats: 

 

”Jag vet att igår var det ett möte… som handlade just om att följa upp Årstadialogen… där kom det ju 

fram bland annat att man ville ha fritidsklubb, att man ville ha mer öppethållande på VKUC 

[fritidsgård]… Det var sådana saker som man skulle diskutera igår kväll… så att resultatet av det, det 

törs jag inte riktigt säga vad som har hänt… Men någonting är i alla fall på G där.” 

 

Respondent F påpekar att det inte är många frågor som handlar om dennes område, 

förskolefrågor. En fråga som har kommit upp är den om dagbarnvårdare, och där förs nu en 

diskussion kring denna fråga. Respondent G påpekar att kommunen försöker lösa mindre 

frågor som kommer upp ganska omgående. När det gäller mer konkreta saker som påverkat 

kommunens arbete nämns följande : 

 

”Stora Barngrupper… där är det sagt att det ska åtgärdas inför nästa år. Och det finns också pengar 

vigda nu i budgeten…” 

 

”Jämställdhetsarbetet som kommit upp här… Det ska de göra i vilket fall som helst. Det är ett uppdrag 

till skolorna att jobba med jämställdhetsarbete. Där försöker vi förklara det då.” 

 

Synpunkter som inte har påverkat kommunens arbete 

 

Nästa fråga för respondenterna blev att försöka hitta sådant bland minnesanteckningarna som 

inte har och inte heller kommer att bli verklighet. Respondent A menar att det finns en del 

frågor som det inte går att göra mycket åt: 

 

”Det kommer alltid upp en del såna där önskemål som är ganska svåra att göra något åt. Man vill till 

exempel ha en friidrottshall i Vänge… de allra flesta stadsdelar vill ha ett eget badhus… det går inte att 

åstadkomma… det kan vara mycket som är önskemål som kommer upp som vi ser att dom är omöjliga 

att göra något åt.” 
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Respondent C menar att projektet 18-24 från gränbymötet kanske inte står längs upp på listan 

över vidareutveckling: 

 

”Lokalen för 18-24 åringar… det tror jag är något som... Inte slängs i papperskorgen, men jag tror inte 

att det kommer till och prioriteras om jag säger så… det är inte prio ett.  

 

Respondent D har flera exempel på sådant som inte förverkligats, samtidigt som D påpekar att 

många saker som tas upp redan görs. Problemet är att de ibland är lite dåligt kommunicerade. 

En sak som kommunen inte gjort något åt är önskemålen om lunchöppet på Brantingsgården 

alla skoldagar. I det fallet har situationen till och med försämrats eftersom Brantingskolan nu 

inte har lunchöppet någon dag i veckan. Utöver detta nämner D flera exempel på sådant som 

inte påverkat kommunen: 

 

”Bristen på föreningsaktiviteter för flickor… där har vi inte gjort någonting, men vi håller på och 

planerar en speciell medborgardialog för flickor i Gränby, för att lyssna på vad tjejerna vill ha” 

 

”Sen är det så här med just Årstadialogen… det är mycket med skolfrågor, om arbetsmiljön… 

Nämnden gav i uppdrag att få svar på dom här frågorna, så det har gjorts som en miniutredning kring 

det här och återrapporterats till nämnden… så där kanske inte har hänt så mycket konkret, men 

nämnden har fortsatt att titta i frågorna.” 

 

”Önskemål om närpolis… det är ju inte kommunen som bestämmer det. Det kan vara pedagogiskt 

svårt ibland och förklara att… det är inte vårat jobb. Det kan vara lite knepigt.” 

 

De övriga respondenterna kunde inte peka ut något som inte blivit verklighet, förutom 

respondent G som hade en del exempel främst rörande de stora klasserna på mellanstadiet: 

 

”Men de här stora frågorna, till exempel stora klasser på mellanstadiet… Det är en större fråga, och det 

kommer säkert att ta något år till eller kanske två år till innan vi kan skaka fram pengar till det.” 

 

”Om vi tänker dialogen nu som varit under våren, ska jag vara ärlig så kommer det och landa kanske i 

de stora frågorna först inför budgetarbetet 2008…” 

 

Förklaringar till varför kommunens arbete har eller inte har påverkats 

 

Respondenterna ombads nämna de orsaker och förklaringar som de trodde låg bakom varför 

ett förslag eller en synpunkt blev verklighet eller ej. Först redovisas respondenternas svar till 
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varför medborgarnas åsikter har påverkat kommunens arbete, följt av varför de inte har haft 

någon påverkan. Respondent A menar att socialt förebyggande önskemål ofta beaktas. A 

antyder också att det kan vara svårt att veta vad medborgarna vill ha: 

 

”Sådana saker som är socialt förebyggande… sådana saker som förebygger konflikter och problem på 

ett tidigt stadium... Sådana saker ser ju vi som extra viktiga... Till exempel det vi gör i Gränby nu, där 

det finns ungdomsgrupper som hänger löst, som inte går i skolan, som inte platsar på fritidsgård och 

som inte har arbete. Sådana grupper blir väldigt prioriterade att göra någonting åt.” 

 

”Vad som är viktiga frågor i ett visst område… det kan man ju aldrig känna sig säker på. Vi har ju varit 

ute i sådana kommundelar där man sällan är annars… Om det är något som är väldigt akut och som 

engagerar dom där ute så kommer det fram då” 

 

Respondent C nämner kloka åsikter, i fallet med samutnyttjande av lokaler, som en förklaring. 

C nämner även andra tänkbara förklaringar: 

 

”Det blir också ett sätt för politikerna att kunna tala om varför dom inte kan realisera vissa saker 

kanske… och jag tror att man förebygger klyftor om man ändå har sett varann och man tycker att man 

blivit bemött på ett schysst och ärligt sätt” 

 

”Förslag som hjälper flera… är ju lättare att genomföra än att vi säger att det skulle komma mer 

önskemål på en individuell nivå… det är ju inte riktigt medborgardialogens forum, utan det är ju mer 

generellt och strukturellt [snarare än individuellt]” 

 

”Jag tror också att det är starka grupper [exempelvis föräldrar]… som har betydelse i ett kommande val 

till exempel.” 

 

Respondent D nämner en rad förklaringar till varför vissa synpunkter tillåts påverka 

kommunens arbete. Önskemål som inte kostar så mycket kan ha lättare att bli verklighet.  Det 

handlar också om politisk vilja samt omvärldsbevakning. : 

 

”Mitt favoritexempel är det här med ungdomskortet på bussen, för det gick himla snabbt alltså, och det 

måste ju kosta pengar… men då fanns ju den politiska viljan, och det händer det ju grejer”55 

 

                                                   
55 Frågan om ungdomskort finns inte omnämnd bland de minnesanteckningar som ligger till grund för denna 
uppsats. Detta exempel har fått vara med ändå då det visar på en intressant förklaring till varför ett förslag kan 
bli verklighet. 
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”Det är ju en input, en omvärldsbevakning som är extremt konkret, det är ju därför vi gör det, för att 

prata med folk” 

 

Respondent E är inne på att politikerna ska synas mer och kopplar även detta till 

omorganisationen av kommunen: 

 

”Bara det att man vågar sig ut… man sitter inte på sina kontor, bakom sina skrivbord eller på sina 

nämndsammanträden. Jag tror att när det var kommundelar så var politikerna mera kända… Nu ska 

man liksom serva ett stort område.” 

 

Respondent F menar att de kommer en hel del kloka förslag, som kommunen tar till sig. 

Framförallt nämns ungdomar som källa för kloka synpunkter. Respondent G talar å sin sida 

mer om medborgarforum som ett sätt att avläsa det aktuella läget i kommundelen där 

medborgarforum hålls: 

 

”Man kan säga att anteckningarna blir en typ av scanning… Vad är tendensen för någonting, hur se 

bilden ut i den här stadsdelen eller bygdedelen. Vad får vi bild när vi varit ute där? Det tror jag är det 

viktigaste.” 

 

När den omvända frågan ställdes, varför vissa önskemål och synpunkter inte har påverkat 

kommunens arbete, nämnde respondent A både ekonomiska skäl men också sådant som inte 

är politiskt möjligt att genomföra: 

 

”Oftast är det säkerligen ekonomiska skäl, men det kan också vara så att man har… önskemål som vi 

inte tycker är bra... Ett exempel kan då vara att när vi nu ska bygga en ny skola i Stenhagen… där hade 

vi tänkt att den här skolan ska integreras med de andra skolorna så att det blir en skola… men då kan 

det vara en som tycker att våra barn vill inte blandas med Stenhagebarnen utan våra barn vill gå i en 

egen skola… Det ställer inte vi upp på. Vår plan är att det ska integreras och sådana önskemål kommer 

vi inte att beakta.” 

 

Respondent B menar att en del av det som framkommer redan är välkänt. Det är inte så att 

man struntar i vad som sägs. Respondent C anknyter däremot till de ekonomiska faktorer som 

finns att ta hänsyn till: 

 

”Någonstans måste man hålla sig inom de ramar som finns och försöka prioritera inom dom… Vi kan 

inte realisera allting för det finns inte obegränsat med pengar” 



 38 
 
 

Även respondent D framhåller ekonomin som en viktig faktor till varför ett förslag inte blir 

verklighet. D anknyter också till respondent A då vederbörande menar att det även kan bero 

på politisk (o)vilja: 

 

”Pengar!… och politisk vilja…det kan ju vara en principsak att man från politiskt håll säger: Nej, det 

här står vi inte för…Men oftast är det ju faktiskt pengar” 

 

Respondent E är också inne på det ekonomiska spåret och framhåller det som den 

dominerande förklaringen till varför en del förslag inte blir av: 

 

”[Att vissa förslag inte blir av] Det handlar helt och hållet om pengarna… det här med mer 

öppethållande, det kostar ju genast pengar, det är ju inte gratis… Det handlar väl om att få in det i 

budgeten och kunna prioritera rätt saker” 

 

Liknande svar upprepas i stort sett hos respondent F. Det måste enligt F ligga i politikernas 

intresse att genomföra de förslag som kommer fram. F påpekar också att förslagen skrivs fram 

av tjänstemän som också kan tänkas ta ställning till vad som är bra och vad som är dåligt. 

Framförallt är det dock ekonomiska skäl som en del förslag stupar på: 

 

”Det är ju naturligtvis ekonomiska [skäl] i första hand… men även andra skäl... till exempel av 

politiska skäl” 

 

Respondent G nämner också ekonomin som en faktor, men framförallt menar G att de förslag 

som inte blir verklighet ofta försvinner någonstans i planeringen: 

 

”Jag tror att det är i planeringsprocessen, i de stora frågorna planeringsprocessen. Jag upplever att det 

som kommer fram i dialogerna, det tar våra politiker seriöst.” 

 

Övriga synpunkter från respondenterna 

 

Slutligen redovisas nedan något av den information som framkommit vid sidan av de 

ordinarie frågorna, men som ändå är av intresse för uppsatsen. Då, vilket framgick av 

metodkapitlet, intervjuerna var av semistrukturerad typ så finns det möjlighet att viss 

överskottsinformation kommer fram som kan vara nog så intressant. 
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Respondent B är tveksam till att närvara vid medborgarforum och har även valt att avstå 

vissa. Anledningen är att vederbörande upplever sig hamna på den politikiska majoritetens 

sida (B är oppositionspolitiker) gentemot medborgarna: 

 

”Det går ut på att (s) försvarar sin politik.” 

 

Även respondent D, tjänsteman, är inne på samma linje då hon upplever sig ibland hamna i 

försvarsställning gentemot medborgarna. D påpekar samtidigt att hennes arbete inte går ut på 

att tycka saker utan rätta sig efter den politik som förs. Ibland kan vederbörande alltså hålla 

med medborgarna snarare än politikerna. 

 

Respondent F vill å sin sida poängtera att ett medborgarforum ofta slutar i någon typ av 

samförstånd: 

 

”När man går därifrån så får man en känsla av en god diskussion mellan medborgare och politiker… 

konstruktiva förslag har kommit fram och när man sammanfattat de här mötena och skiljts åt så har det 

varit… med respekt för varandras roller.” 

 

Respondent G trycker lite extra på det viktiga med att koppla tillbaka och följa upp 

medborgarnas önskemål. G anser till och med detta vara den viktigaste frågan ur 

demokratisynpunkt. Just återkopplingen är enligt G en av utmaningarna när kommunen får en 

lista med önskemål från medborgarna: 

 

”Nackdelen med att få en lista med önskemål blir ju… Hur kopplar man tillbaka? Jag tycker hyfsat… 

för jag var lite tvekande initialt för den här medborgardialogen, att det kunde bli nån typ av: Ah, vi gör 

väl det här då för att ersätta dom gamla kommundelsnämnderna på något sätt… Och så är intentionerna 

egentligen också, att de gamla kommundelsnämnderna som jobbade nära folk, politikerna var kända… 

dom måste ersättas av någonting. Sen kan man ju säga att det kanske inte är sådär… ur 

demokratisynpunkt bra att man bara kommer ut en gång under en mandatperiod. Men vissa stadsdelar 

som Gränby, Gottsunda, Stenhagen som är socialt utsatta stadsdelar, där är Barn- och 

Ungdomsnämnden ute mer, och Årsta i viss mån. När det gäller till exempel Gottsunda och Gränby så 

har vi också med utgångspunkt från dom här dialogmötena haft uppföljningsmöten med framförallt 

ungdomar där vi har träffats här.” 

 

”Den absolut viktigaste frågan ur demokratisynpunkt… Vi lägger ju ut dom här anteckningarna på det 

lokala biblioteket, fritidsgården, vi skickar ut till alla skolor och förskolor… är det demokratiska 
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perspektivet om att koppla tillbaka. Det vi har diskuterat är att vi kanske inte ska ha någon 

överambition när det gäller dialogmöten… Vi kanske ska prioritera vissa stadsdelar i ett perspektiv av 

välfärdspolitik, alltså utanförskap. Prioritera några stadsdelar, men mer då jobba med dialog kanske på 

hösten och uppföljning på våren… Då kan man också redovisa vad som eventuellt har landat i våra 

uppdragsplaner. Dit skulle jag vilja komma” 
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4. Analys 

 

4.1 Allmänt 

 

Jag ska i detta kapitel analysera respondenternas svar utifrån huruvida medborgarnas åsikter 

haft påverkan eller ej på kommunens arbete och därefter utifrån det teoretiska perspektivet 

söka finna förklaringar till vad som sker.  

 

Analysen är indelad i tre delar. Inledningsvis kommer respondenternas svar att gås igenom i 

tur och ordning när det gäller vilka förslag som haft påverkan och vilka som inte haft det för 

att få en bild av hur stor vikt medborgarnas synpunkter har. Därefter diskuteras det teoretiska 

perspektivet för att finna förklaringar till vad som sker eller inte sker. Avslutningsvis kommer 

en sammanvägning att ske mellan analysens två första delar och något av det återstående 

intervjumaterialet. 

 

4.2 Har medborgarnas åsikter spelat någon roll? 

 

I respondent A: s svar finns exempel på både sådant som inte haft någon betydelse, men också 

på sådant som har haft betydelse. Bilden blir alltså genast något splittrad. Medborgarnas 

åsikter har haft betydelse när det exempelvis gäller situationen i Årsta. Här handlade det om 

ett stort antal synpunkter från medborgarnas sida. Respondent A säger i och för sig inget om 

någon specifik synpunkt i fallet Årsta. Utan att gå in på detaljer menar respondenten dock att 

arbetssättet i både socialtjänsten och skolan har ändrats som ett led i att råda bot på 

problemen. Ett annat exempel var de klagomål på lokalernas beskaffenhet som kom från 

medborgarnas sida i området Tunabackar och Svartbäcken. Även här menar respondenten att 

medborgarna haft påverkan. Det sägs ingenting om att lokalerna har blivit bättre, men 

synpunkterna på lokalerna har lett till att frågan tagits upp med berörd nämnd. Ett annat 

exempel där åtgärder har vidtagits är frågan om ökad jämställdhet i det pedagogiska arbetet. 

Det som gjorts är att uppdrag har getts om bättre uppföljning av jämställdhetsarbetet. 

Respondent A: s sista exempel på sådan synpunkt som påverkat kommunens arbete är kanske 

också det mest konkreta. Det har framförts åsikter angående behovet av förskola, bland annat 

på medborgarforum 1. När det gäller förskolan, säger respondent A att nya avdelningar inom 

barnomsorgen har startats under den senaste mandatperioden.  
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När det gäller sådan som inte har påverkat kommunens arbete, nämner respondent A att de 

flesta stadsdelar vill ha ett eget badhus. Någon stadsdel vill även ha en egen friidrottshall. 

(Även om de senare kraven inte fanns med på något av de i den här uppsatsen studerade 

medborgarforumen).  

 

Vad kan då sägas sammantaget om respondent A: s svar? Det finns exempel på både 

synpunkter som har påverkat kommunens arbete och sådana som inte har påverkat. Intressant 

att notera är att bland det som har påverkat är det oftast inga konkreta åtgärder, utan det som 

skett har istället vara att kontakt har tagits med någon annan nämnd eller att arbetet med 

socialtjänst eller skola har förändrats. 

 

Respondent B kan inte peka ut något fall där ett förslag eller ett önskemål från ett 

medborgarforum har blivit verklighet eller åtminstone påverkat kommunens arbete. Det 

exempel som B ändå nämner, föräldravandringar, kan enligt B inte härledas till något 

medborgarforum. Respondent B kan inte peka ut något särskilt exempel som inte påverkar 

kommunens arbete. Respondentens sammantaget ganska kritiska hållning till 

medborgarforum som sådana ger ändå bilden av att medborgarnas åsikter på ett 

medborgarforum inte spelar så stor roll, då medborgarforum enligt B inte är en bra kanal för 

inflytande. 

 

När det gäller respondent C: s svar finns det en del exempel både på sådant som har påverkat 

kommunens arbete och sådant som inte har gjort det. Till skillnad från respondent B, menar C 

att föräldravandringarna har kommit till stånd på grund av medborgarforumen. Även 

önskemålet om bevarandet av fotbollsplanerna i Tunabacke verkar vara något som kommunen 

har låtit sig påverkas av. När det gäller de övriga frågorna som respondent C menar har 

påverkat kommunens arbete så har de alla en sak gemensamt. Respondenten pekar inte ut 

något direkt som har blivit verklighet. Däremot har flera frågor varit föremål för diskussion. 

Det handlar om stora barngrupper i förskolan och stora klasser på mellanstadiet. Dock ska det 

kommas ihåg att en diskussion om en fråga naturligtvis ändå innebär att frågan har en viss 

betydelse för kommunens arbete, även om utfallet är oklart. Hade frågorna inte ens diskuterats 

hade de inte haft någon betydelse alls. När det gäller det som kommit fram på 

medborgarforumen och som inte påverkat kommunens arbete lyfter respondent C fram 

projektet ”18-24” från mötet i Gränby. Även om C inte förkastar framtiden för projektet så 

ges en antydan om att det befinner sig ganska långt ner på prioriteringslistan. 



 43 
 
 

Sammantaget kan sägas, att även hos respondent C är bilden något splittrad om huruvida det 

som sägs på ett medborgarforum påverkar kommunens arbete. Det får ändock sägas att 

respondenten har lättare att hitta exempel på sådant som blivit av än sådant som har haft 

betydelse än sådant som inte haft det.  

 

Respondent D hittar också exempel på båda delarna. Föräldravandringar, ökat öppethållande 

på Kryddans fritidsgård samt, i motsats till respondent C, projektet ”18-24” nämns alla som 

exempel på sådant som blivit av och som har kommit fram som önskemål på olika 

medborgarforum. Intressant med respondent D är att vederbörande i än högre utsträckning 

finner exempel på sådant som inte har påverkat kommunens arbete. När det gäller 

föreningsaktiviteter för flickor har inget gjorts. Inte heller när det gäller önskemål om närpolis 

har något gjorts (vilket dock inte heller är kommunens område). Kanske mest 

anmärkningsvärt är önskemålet om lunchöppet på Brantingsgården alla dagar i veckan istället 

för bara några dagar. Det slutade med att Brantingsgården nu inte har lunchöppet någon dag i 

veckan. Sammantaget ger även respondent D en splittrad bild. Vissa saker påverkar 

kommunen, medan andra inte gör det. Medborgarnas åsikter verkar alltså ha spelat roll ibland. 

  

Respondent E kan bara ge något exempel på sådant som har spelat någon roll för kommunens 

arbete och det gällde önskemål om fritidsklubb och mer öppethållande på fritidsgården i 

Årsta. Eftersom E inte kunde ge något exempel på sådant som inte spelat någon roll, vilket 

förklaras av att de flesta frågorna ligger utanför respondentens verksamhetsområde, är det 

svårt att utifrån endast E: s bedöma huruvida medborgardialogen spelar någon roll.  

 

Även respondent F påpekar att det finns många frågor som ligger utanför dennes område. En 

sak som respondenten nämner och som kommit fram via ett medborgarforum är frågan om 

dagbarnvårdare. Kring denna fråga förs nu en diskussion.  

 

Respondent G kan dock nämna exempel på sådant som har påverkat kommunens arbete. När 

det gäller stora barngrupper säger G att pengar nu finns vigda för att råda bot på detta. Även 

jämställdhetsarbetet kommenteras av respondent G som säger att det gäller att förklara för 

medborgarna att det ges uppdrag om detta. (vilket också respondent A nämnde). När det 

gäller sådana önskemål från medborgarna som det inte har tagits hänsyn till, tar respondent G 

upp de alltför stora klasserna på mellanstadiet. Några mindre klasser har det inte blivit, och 

det lär inte bli så heller på ett par års sikt. Således ger även G en spretande bild av 
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medborgarforumens roll. Det finns vissa synpunkter från medborgarna som påverkar 

kommunen i lägre eller högre utsträckning, samtidigt som det finns sådant som inte påverkar 

kommunens arbete. 

 

Det finns skillnad respondenterna emellan, men den sammanfattande bedömningen blir ändå 

att det finns vissa fall där medborgarforumen påverkat kommunens arbete och vissa fall där 

de inte har haft någon påverkan. Intressant att notera är att i de fall där kommunen påverkas 

handlar det ofta om att det förs en diskussion, snarare än att något konkret faktiskt har hänt. 

Detta skulle kunna tyda på att det egentliga utfallet av medborgarnas önskemål är ganska lågt. 

Å andra sidan skall tilläggas att de tre medborgarforum som står i centrum i den här uppsatsen 

inte har så lång tid på nacken. Det krävs naturligtvis en viss tid att planera och genomföra de 

åtgärder som medborgarna önskar. 

 

4.3 Förklaringar 

 

Medborgarnas åsikter verkar alltså spela en viss roll. Men vad beror det på att en viss 

synpunkt tillåts påverka medan andra synpunkter inte får något genomslag? Till att börja med 

kommer de tänkbara förklaringarna för att medborgarforum skulle kunna tänkas ha betydelse 

att diskuteras. 

 

Den första tänkbara förklaringen som redovisades i teorikapitlet behandlar 

kunskapsosäkerhet. Det finns visst stöd för denna förklaring i de intervjuer som gjorts.  

Respondent A menar att en anledning till att medborgarnas synpunkter anses som viktiga för 

kommunens arbete är att det finns en osäkerhet om vad som är viktiga frågor i vissa områden. 

A antyder att det finns stadsdelar där man sällan är annars och att det kan finnas akuta saker 

som kommunen måste få reda på. Respondent D använder begreppen ”omvärldsbevakning” 

och ”input”, vilket också antyder att en anledning till att medborgarforumen är viktiga är att 

öka kunskapen om situationen i det aktuella området. Respondent G är den som går längst och 

menar att det handlar om en viktig typ av ”scanning” av det aktuella området som ger en bild 

av tendensen i det aktuella området.  

 

Den andra tänkbara förklaringen till att medborgarforumen påverkar kommunens arbete är 

den om minskningen av förtroendeklyftor. Respondent C nämner detta som en tänkbar 

förklaring, då vederbörande tror att klyftor förebyggs om kommunen och medborgarna möts 
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och träffas på ett schysst sätt. Även respondent E antyder det viktiga i att komma ut och 

synas, vilket skulle kunna innebära ett ökat förtroende medborgare och kommun emellan. Just 

när det gäller förtroendeklyftan så ska en sak poängteras. De två respondenterna nämnda i 

detta stycke talar alla om förtroendeklyftan i ganska allmänna ordalag. Även om det 

naturligtvis kan ses som en förklaring till varför kommunen påverkas av medborgarforumen, 

kan det också ses som ett argument för medborgarforum som instrument. Det handlar mer om 

att komma ut och synas och inte så mycket om att göra något av medborgarnas förslag som ett 

led i att minska förtroendeklyftan. 

 

Den tredje på förhand redovisade förklaringen till varför kommunen påverkas av 

medborgarforumen handlade om att medborgarnas förslag kan ses som kloka och därför få 

genomslag. När respondent C nämner att förslag som hjälper flera går före sådana som bara 

hjälper individen, måste det tolkas som att ett sådant förslag får ses som bra. C nämner även 

samutnyttjande av lokaler som ett klokt förslag från medborgarhåll. Således berör respondent 

C argumentet om kloka förslag. Även respondent F nämner att det kan komma kloka förslag 

från ungdomar, så även här får denna förklaring ett visst stöd. Också respondent A är inne på 

samma spår, då denne menar att många åsikter som tas till vara är sådana som förbättrar den 

sociala situationen i det aktuella området. 

 

Det första argumentet för att medborgarforum å andra sidan inte skulle ha någon påverkan på 

kommunens arbete var att de är besvärande för den representativa demokratin. På den direkta 

frågan till respondenterna om vilka orsaker som finns till att vissa förslag ej blir verklighet är 

det tunt med synpunkter som stödjer denna förklaring. Respondent G ger dock intressanta 

synpunkter i ett annat sammanhang. G påpekar att mötena på intet sätt är representativa och 

därför är det inte nödvändigt att ta hand om allt som kommer fram. En anledning till att 

medborgarforumen inte skulle ha någon betydelse skulle alltså kunna vara dess bristande 

representativitet och därmed de oklarheter i ansvarsutkrävande och politisk jämlikhet som det 

medför. Bristerna i representativitet är något som nästan alla respondenter i någon grad 

påpekar och som verkar vara något som är svårt att förena med den representativa demokratin 

och som därför kan tolkas som besvärande för denna. 

 

Den förklaring som utan tvekan är den som oftast nämns som ett skäl till att 

medborgarforumen ej har någon påverkan är den om politiska och ekonomiska prioriteringar. 

Denna förklaring finner stöd hos respondent A då denne pekar på sådant som inte är politiskt 
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möjligt att genomföra. Någon eller några medborgares åsikt, i det här fallet att barn från olika 

stadsdelar ska hållas åtskilda, går inte att förena med vad de politiska företrädarna tycker. Här 

finns alltså en innehållspolitisk konflikt mellan medborgaren och politikern. Respondent A 

nämner också ekonomiska skäl som en ofta återkommande orsak till att förslag ej blir 

verklighet. Respondent C menar att det finns en ram inom vilken prioriteringar måste ske och 

att det inte finns obegränsat med pengar för att genomföra alla medborgarnas förslag. Här 

handlar det alltså om ekonomiska prioriteringar. Respondent D nämner, i likhet med 

respondent A, politiska och ekonomiska prioriteringar som de huvudsakliga orsakerna till att 

vissa förslag ej påverkar kommunens arbete. Förslagen ska stämma överens med politikernas 

åsikter, både när det gäller vad de går ut på rent principiellt men också hur kostsamma de är. 

Även hos respondent E, F och G finner den ekonomiska förklaringen stöd. Det handlar om att 

hantera ekonomiska prioriteringar. Om medborgarnas förslag ur ekonomisk synvinkel inte 

rimmar väl med politikernas uppfattning, blir förslagen antagligen inte heller verklighet. 

 

4.4 Sammanvägning 

 

Analysens första del visar på att det inte går att ge något entydigt svar på om 

medborgarforumen har någon påverkan på kommunens arbete eller ej. Nästan alla 

respondenter finner exempel på sådant som har haft betydelse för kommunens arbete och 

sådant som inte har haft någon betydelse. Några respondenter hittar mer av sådant som har 

haft betydelse, medan någon respondent har lättare att hitta sådant som inte har haft någon 

betydelse. Av det som har påverkat kommunens arbete kan det vara värt att notera att mycket 

av det har tagits upp till diskussion, snarare än mynnat ut i någon konkret åtgärd även om det 

också finns exempel på sådant som det har blivit något konkret av.  

 

Analysens andra del visar på att alla förklaringar finns representerade i någon grad, men att 

vissa förklaringar verkar vara mer giltiga än andra. Den klart tydligaste förklaringen till varför 

ett förslag från någon medborgare inte påverkar är den om politiska och ekonomiska 

prioriteringar. Medborgarnas åsikter stämmer inte alltid överens med politikernas när det 

gäller hur den aktuella frågan ska hanteras. Även förklaringen om att medborgarforum skulle 

vara besvärande för den representativa demokratin finner visst stöd, även om det är öppet för 

diskussion om vad som egentligen kan menas med besvärande.  
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När det gäller förklaringarna till varför medborgarforumen har påverkan finns det ingen 

förklaring som är lika dominerande som den om politiska och ekonomiska prioriteringar var i 

föregående stycke. De båda förklaringarna om kunskapsosäkerhet och kloka förslag 

förekommer båda två. Det verkar finnas en vilja från kommunens sida att ”scanna läget”, som 

en respondent uttryckte det. Det verkar också vara så att denna vilja tilltar något när det finns 

en uppfattning från kommunens sida om att situationen börjar bli akut i exempelvis ett socialt 

utsatt område. Det finns också exempel på att det kommit in kloka förslag från medborgarna. 

Kanske sammanfaller dessa två förklaringar något då det är lätt att få uppfattningen att 

kommunen besöker ett område för att göra något åt de problem som finns där och då väljer att 

lyssna på medborgarnas förslag för att förbättra situationen.  

 

Den förklaring som fått svagast stöd är den om minskningen av förtroendeklyftan. Även om 

några respondenter nämner det som en tänkbar förklaring, kan det snarare uppfattas som ett 

argument för att använda medborgarforum som instrument. Det handlar då i större 

utsträckning om att visa sig för medborgarna för att minska avståndet mellan dessa och 

kommunen och ge byråkratin ett ansikte, snarare än att göra något konkret av enskilda förslag.  

 

Det är i det här läget intressant att även lyfta in en del av de andra svar som respondenterna 

gav. Det är lätt att få intrycket att anordnandet av medborgarforum är ett försök att ersätta den 

kontakt mellan kommunen och medborgarna som gick förlorad i och med omorganisationen 

då kommundelsnämnderna försvann. Det finns en del svar som tyder på att liknande former 

av dialog mellan medborgare och politiker förekom innan omorganisationen, även om det 

kallades något annat. I alla fall verkar det vara ett steg på vägen mot ökad kontakt medborgare 

och kommun emellan tillsammans med exempelvis kontaktpolitiker och chatt-funktioner.  

 

Även respondenternas syn på medborgarforumens representativitet och betydelsefullhet är 

intressant och förtjänar att diskuteras ytterligare. Trots att många respondenter initialt påstår 

att medborgarforumen är representativa, framstår de ändå ibland som ganska snedfördelade. 

Det kommer ofta medborgare som är särskilt engagerade i någon fråga. Det finns också 

exempel på att i stadsdelar med en hög andel medborgare med invandrarbakgrund, är det 

ibland lite si och så med representativiteten. Nu ska ju inte medborgarforum dömas ut på 

grund av detta. Det kan säkerligen vara ett värdefullt instrument även om representativiteten 

inte är god, men en god representativitet måste ändå rimligen anses vara bättre än en dålig. 
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Med tanke på den bristande representativiteten kan det verka oroande att så gott som alla 

respondenterna bedömer medborgarforumen som betydelsefulla för kommunens arbete. Detta 

trots att det knappast går att garantera att det som sägs är den allmänna uppfattningen i den 

aktuella kommundelen. Å andra sidan framhåller en del respondenter medborgarforumen som 

viktiga också ur någon form av demokrativitaliserande synpunkt. Det handlar inte bara om att 

skicka ut några politiker och tjänstemän, samla in synpunkter och göra verklighet av dessa. 

Det verkar också handla om att visa sig för medborgarna. Särskilt när det gäller ungdomar 

förefaller det finnas någon tanke om att ”fostra” till goda demokrater. De handlar om att 

”grundlägga demokratins värden”, som respondent F uttryckte sig.  

 

Det verkar också finnas en vilja att faktiskt ta hand om resultaten från medborgarforumen på 

ett bra sätt. Det finns en ganska väl fungerande spridning av resultaten 

(minnesanteckningarna). De distribueras till olika platser där de finns tillgängliga för 

medborgarna. Någon respondent uttryckte också att det är viktigt att medborgarnas 

synpunkter så småningom hamnar i någon uppdragsplan, vilket tyder på att resultaten betyder 

något.  
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5. Slutsatser 

 

5.1 Presentation av slutsatser 

 

Uppsatsens grundfråga var att svara på om kommunens arbete påverkas av 

medborgarforumen och vad som kan förklara vad som sker eller inte sker. Att kommunens 

arbete påverkas i alla fall i någon utsträckning verkar stå klart. Däremot är det en ganska 

splittrad bild som ges och det är svårt att utifrån denna undersökning säga i hur hög 

utsträckning medborgarforumen påverkar. Att gradera medborgarforumens betydelse på 

någon skala är inte möjligt utifrån denna studie. Däremot kan det konstateras att det finns 

exempel på både sådana medborgarförslag som påverkar och sådant som inte gör det. En viss 

betydelse, om än inte oerhört stark, verkar ändå medborgarforumen ha. Det som också stödjer 

betydelsen är att de flesta respondenter upplever medborgarforumen som betydelsefulla. Det 

som å andra sidan borde tala i motsatt riktning är den bristfälliga representativiteten.  

 

Medborgarforumens påverkan på kommunens arbete verkar alltså inte vara helt oviktigt, även 

om det finns många synpunkter och önskemål från medborgarna som inte påverkar 

kommunens arbete i någon större utsträckning. Det som främst förklarar medborgarforumens 

påverkan är osäkerhet hos kommunen om vad medborgarna vill ha samt uppfattningen från 

kommunens sida om att en del förslag kan vara kloka och användbara. En tredje orsak kan 

vara en vilja att minska förtroendeklyftan mellan kommunen och medborgarna. Denna 

förklaring får, som påpekats i analysen, dock inte lika starkt stöd som de övriga två. Det som 

främst förklarar att ett förslag inte påverkar kommunens arbete har och göra med politiska, 

och bland dessa, framförallt ekonomiska prioriteringar. Det blir, i alla fall ur kommunens 

synvinkel, för dyrt att genomföra alla önskemål från medborgarnas sida.  

 

För att ett förslag ska påverka kommunens arbete ska det, kanske något tillspetsat, således 

gärna stämma överens med politikernas uppfattning och inte vara för dyrt att genomföra, det 

ska bidra till att förbättra verksamheten och det ska helst fylla igen någon kunskapslucka hos 

kommunen. Om ett medborgarförslag uppfyller dessa krav så borde det i alla fall ha större 

chans att påverka kommunens arbete än ett förslag som inte gör det.  
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5.2 Diskussion kring slutsatserna 

 

En brasklapp är på sin plats innan medborgarforumens betydelse slås fast helt. Det ska 

påpekas att i de fall där ett medborgarförslag har påverkat kommunens arbete, så går det inte 

med säkerhet att säga att det är just på grund av medborgarforumen som kommunen har 

genomfört någon åtgärd. Det som kommunen gör hade kanske hänt ändå, även om det inte 

hade kommit i form av ett förslag på ett medborgarforum. Huruvida detta är sant eller ej ger 

denna uppsats inget svar på. 

 

Valet av förklaringsperspektiv bör också diskuteras. Det finns säkerligen andra sätt att 

förklara varför eller varför inte medborgarforumen har betydelse. Hade en annan förklaring 

ingått i det teoretiska perspektivet så hade möjligen slutsatserna blivit annorlunda. Detta är å 

andra sidan en risk som får tas, då det torde vara mer eller mindre omöjligt att täcka in alla 

tänkbara förklaringar. Läsaren av uppsatsen får helt enkelt själv bedöma om hon eller han 

utifrån den teori som ingår i uppsatsen kan förlita sig på slutsatserna. Läsaren av uppsatsen 

har säkert också lagt märke till att det i intervjumaterialet faktiskt finns sådant som skulle 

kunna tyda på andra förklaringar. Exempelvis skulle en förklarande faktor till att förslag blir 

verklighet kunna vara, som respondent C för fram, att politikerna vill gå vissa starka grupper 

till mötes då dessa kan ha betydelse i ett kommande val. 

 

5.3 Avslutande reflektioner 

 

Det som slagit mig under arbetet med denna uppsats är att en studie som denna skulle kunna 

göras ännu mer intressant om även medborgare involverades. På ett medborgarforum 

medverkar kommunen i form av politiker och tjänstemän på ena sidan och medborgare på 

andra sidan. Naturligtvis hade det varit mycket intressant att även få ta del av några ”vanliga 

medborgares” synpunkter på hur deras önskemål och förslag tas om hand av kommunen. 

Dock hade detta krävt mer resurser, inte minst i form av tid, än vad som varit möjligt att 

avsätta för detta uppsatsförfattande.   

 

Det är inte orimligt att tänka sig, vilket hänger ihop med ovanstående, att de som inom 

kommunen arbetar med medborgarforum och medborgardialog hellre ger än positiv bild av 

sitt eget arbete än en negativ. Denna eventuella ”bias” är ofrånkomlig och det är därför viktigt 
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att läsaren av uppsatsen är medveten om att så kan vara fallet. Att även involvera 

medborgarna hade kunnat ge en mer rättvisande bild. 

 

När det gäller uppsatsens resultat är min personliga kommentar att det som alltid ska tolkas 

med viss försiktighet. De sju respondenterna behöver inte nödvändigtvis ge en alldeles 

rättvisande bild av situationen. Hade andra respondenter valts ut hade kanske resultatet blivit 

ett annat. Dock menar jag att spridningen bland respondenterna är relativt god och för en 

studie av denna storlek är det tveksamt om ett större urval hade varit möjligt utan att kvalitén 

hade blivit lidande.  
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Till D-uppsatsen ”Till vilken nytta? – En fallstudie av medborgarforum i Uppsala kommun” 

av Henrik Enocsson, Örebro Universitet, Vårterminen 2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervjufrågor 
 
 

1. Är medborgarforum något nytt? Har det funnits länge? 
 
2. Är medborgarna som kommer representativa? 

 
3. Är det betydelsefullt för nämndens arbete? Kommer något nytt fram? 

 
4. Hur ska dessa synpunkter tas om hand; skrivs in i vilka dokument? 
 
5. Vilka önskemål har helt eller delvis förverkligats? 

 
6. Vilka önskemål har inte beaktats? 

 
7. Varför har vissa önskemål beaktats? 

 
8. Varför har vissa önskemål inte beaktats? 
 
9. Annat som bör tilläggas? 

 



 
 
Minnesanteckningar från medborgarforum Tunabackar, Svartbäcken. 
2006-02-28, 19.00-21.30 Tunabergskolan. 
 
Tema 
Om barn- och ungdomspolitik i Svartbäcken och Tunabackar. Synpunkter på förskola, 
grundskola, fritids- och kulturverksamhet och särskilt stöd till unga. 
 
Antal deltagare 
Ca 20 st. 
 
Deltagande förtroendevalda 
Bengt Sandblad (s), Helena Sverkel (s), Rickard Malmström (mp), Barn- och ungdoms-
nämnden Uppsala kommun. 
 
Deltagande tjänstemän 
Göran Hedefalk, Per-Ola Östergren, Yvonne Flambe, Rosa Haraldsson, Ulf Lundström,  
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad Uppsala kommun. 
 
 
 
Bengt Sandblad, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden presenterade nämndens 
ansvarsområde och uppdrag från Kommunfullmäktige. De närvarande presenterade sig. 
 
Fråga: 
Varför gör man inte kvalitetsredovisningar i förskolan och frågar föräldrar vad man anser om 
verksamheten ? 
Svar: 
Under hösten 2006 kommer en kvalitetsundersökning att göras på alla förskolor i kommunen i 
form av enkät till föräldrar. Resultatet kommer att redovisas till Barn- och ungdomsnämnden. 
I grundskolan görs en kvalitetsutvärdering varje år. Elever och föräldrar ska svara gemensamt, 
och resultatet redovisas till Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Fråga: 
Det är stora barngrupper i förskolan, för stora grupper för de små barnen, och det är svårt att 
bedriva ett pedagogiskt arbete. Varför finns det inte en valfrihet att man kan välja förskola 
eller dagbarnvårdare ?  Förskolorna har inte ändamålsenliga lokaler för stora barngrupper, 
många förskolor har dessutom ett eftersatt underhåll av lokalerna. 
Svar: 
De brister som finns i valfriheten beror på att det är svårt att rekrytera dagbarnvårdare. 
Familjenätverken är en omsorgsform som inte uppfyller de krav Skolverket ställer på 
barnomsorg, varför kommunen inte kan tillmötesgå föräldrar som vill ha den formen av 
barnomsorg. 
Personaltätheten minskade under 90-talet. Nämndens målsättning är att personaltätheten ska 
öka samtidigt som 92 nya förskoleavdelningar startar under 2006-2007.  
Lokalunderhållet ansvarar Fastighetsnämnden för. Tyvärr är det nog så att budgetmedel 
saknats för att svara upp mot de stora behoven av underhållsåtgärder. Lokalunderhållet blev 
eftersatt under 90-talet. 
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Fråga: 
Det är stora klasser på mellanstadiet på Domarringens skola. Det brister även i lärarnas 
konflikthantering i vad som händer på rasterna. På grund av för stora klasser finns inte 
resurser till detta. Hur stora får klasserna vara och vilka resurser får skolan till lärare ? 
Svar: 
I genomsnitt får skolorna i Uppsala kommun budgetresurser till 7,5 till 8 lärare på 100  
elever. Den resursfördelningsmodell som Uppsala kommun använder, och som  utgår från 
socioekonomiska faktorer hos familjerna, gör att Domarringen får en något mindre budget- 
tilldelning till lärare. 
Hur verksamheten organiseras på en skola är rektors ansvar och ansvaret är ytterst Produk-
tionsnämnden för vård och bildning i Uppsala kommun. Den budgettilldelning skolan får  
från Barn- och ungdomsnämnden är inte styrd i detalj, utan skolan väljer själv hur man vill 
organisera sin verksamhet. Det finns utrymme för flexibla lösningar med små och stora 
barngrupper. 
Lärarna och andra pedagoger har ansvaret för rasterna och för en bra pedagogisk situation vid 
elevernas måltider och för konflikthantering av rastsituationer. 
 
Fråga: 
Förskolan borde arbete mer med jämställdhetsfrågan i det pedagogiska arbetet så som man till 
exempel gör i Gävle. Varför gör man inte det i Uppsala ? 
Svar: 
I uppdraget från Barn- och ungdomsnämnden ingår att förskolan ska arbeta med jämställd-
hetsfrågorna. Även här kan inte nämnden styra i detalj utan ansvaret för metodutveckling 
åvilar Produktionsnämnden Uppsala vård och bildning och styrelserna för de enskilda 
förskolorna. Barn- och ungdomsnämnden har ansvaret för att följa upp och utvärdera hur 
jämställdhetsarbetet bedrivs. 
 
Fråga: 
Vilka planer finns för fotbollsplanerna vid odlingslotterna i Tunabackar ? Det är viktigt att 
denna resurs finns kvar i stadsdelen. 
Svar: 
Barn- och ungdomsnämnden tycker att det är viktigt att det finns ytor för ungas lek och idrott 
och uppmärksammar Fritids- och naturvårdsnämnden, FNN på frågan. FNN ansvarar för 
fotbollsplaner och idrottsplatser. 
 
Fråga: 
Lärarna engageras mer och mer i administrativa arbetsuppgifter. Borde inte arbetstiden läggas 
på det pedagogiska arbetet och barnen ? Med mer personal i skolan blir det mer tid till 
undervisning och till sociala insatser som drogförebyggande information och arbete med 
sociala frågor som berör eleverna. Det är viktiga uppgifter för skolan.  
Svar: 
Barn- och ungdomsnämnden kan inte bestämma över hur skolan organiserar sitt arbete. Vi 
menar att skolan har en ganska bra resurstilldelning, men har sparat bort de administrativa 
personalresurser man haft. Ni föräldrar kan ta upp frågan om skolans organisation och 
lärarnas uppgifter med rektor och skolledningen i Uppsala produktion vård och bildning. 
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Fråga: 
Vilka drogförebyggande insatser har ni ansvaret för ? Det behövs mer insatser för att 
förhindra drogmissbruk och utslagning. 
Svar: 
Barn- och ungdomsnämnden ger uppdrag till Produktionsnämnden Uppsala vård och bildning 
att bedriva drogförebyggande insatser genom samverkan mellan skolan, socialtjänsten, 
fritidsgårdar och föreningar.  
Det är också viktigt att vuxna är bra förebilder och pratar med sina ungdomar om skadeverk-
ningar av rökning, alkohol, narkotika och andra droger. Det är samtidigt viktigt att samhället 
ser till att det finns arbete och fritidssysselsättningar även när man slutat skolan för att 
förhindra utanförskap. 
 
Fråga: 
Skolan tar ett bra ansvar för de sociala frågorna  från förskoleklass och till årskurs tre, men 
insatserna fortsätter inte lika bra under mellan- och högstadiet. Ska det inte vara så ? 
Svar: 
Det är angeläget att det arbetssätt som påbörjats under lågstadietiden behålls och fortsätter 
under elevens hela skolgång. 
 
Fråga: 
Det är dålig trafiksäkerhet när man ska gå med barnvagn till förskolan vid Domarringens 
skola. Det går inte att använda trottoaren då den inte snöröjs. 
Svar: 
Barn- och ungdomsnämnden ska uppmärksamma Gatu- och trafiknämnden, som har ansvaret 
för snöröjningen, på frågan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006-03-03 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
Uppsala kommun 
Ulf Lundström 
Processledare 
Tel. 018-7278629, 7278600. 
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Minnesanteckningar om barn- och ungdomspolitik i Gränby. 
Gränbyskolan 8.11 2005 19.00. 
 
Antal deltagare 
ca 60 st varav ca 24 st ungdomar. 
 
Deltagande politiker från Barn- och ungdomsnämnden  
Bengt Sandblad (s), Cecilia Forss (m), Rickard Malmström (mp), Jeanette Escanilla (v). 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Bengt Sandblad informerade om att nämnden fått en 
extra resurser från 2006 med uppdrag om att stärka insatser i vissa stadsdelar. Bengt gjorde 
gällande att det är fråga om nya satsningar och efterfrågade synpunkter och förslag på hur 
denna satsning ska nå bästa möjliga resultat. Synpunkter och förslag ska lämnas till kontoret.  
 
 
Aktuell situation 
 

 Många barn och ungdomar driver omkring i området redan från låg- och mellanstadiet 
utan att ha någon meningsfull fritidssysselsättning. 

 Enligt uppgift från socialtjänsten finns det en grupp äldre och stökiga ungdomar som 
är kända av såväl polis som socialtjänst. Dessa ungdomar/unga vuxna kräver särskilda 
insatser för att förhindra en negativ påverkan på yngre ungdomar i området som 
saknar en aktiv och meningsfull fritid. 

 
På frågan vad saknas i Gränby för att barn och ungdomar ska få en bättre situation:  
 

 arbete/meningsfull sysselsättning är viktigt att tillskapa för de ungdomar i området 
som inte genomgår utbildning eller har annan sysselsättning 

 ett ställe (träffpunkt) för de ungdomar som inte deltar i annan fritidsverksamhet och ett 
cafeställe för ungdomar i åldern 18-24 år. 

 utveckla fritidsaktiviteter för elever på låg- och mellanstadiet som driver omkring i 
området. 

 
Biblioteket stänger klockan 19.00 och ungdomar som sitter och läser läxor, böcker mm  
kan inte vara kvar trots att de önskar detta.  
 

 Sporthallen som finns i området borde i större utsträckning vara en resurs för barn och 
ungdomar i området och inte för föreningar och idrottsklubbar utanför Gränby. Vad 
kan göras för att ändra på detta förhållande? Ungdomar från Gränbyområdet framförde 
de önskar tider i sporthallen för att kunna använda för innebandy, fotboll, basket m.m.  

 Socialtjänstens företrädare framhåller att det saknas pengar till projekt som skulle 
förbättra situationen i området. (projektförslag som kommer från ungdomarna själva i 
området) 

 Idrottsskola typ Gottsunda. 
 Samordning av de olika insatserna behövs typ Gottsunda och en sådan samordning 

som tidigare fanns i Gamla Uppsala. 
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Vad finns i Gränby  
 

 Ett välfungerande bibliotek dit många barn och ungdomar söker sig (spontana 
läxläsningsgrupper). Öppettiderna behöver utsträckas då barn och ungdomar som 
önskar vara där måste avvisas då klockan blir 19.00. Biblioteket anordnar olika 
aktiviteter bl. a kulturarrangemang i samarbete med fritidsgården. En öppen dialog 
pågår mellan biblioteket – skolan – socialtjänsten och fritidsgården. Samarbetet mellan 
olika aktörer i området betecknades av de närvarande som fungerande. 

 UIF boxning bedriver en positiv verksamhet i området med social inriktning.  
 Socialtjänstens råd- och stödverksamhet finns i området 
 Salabackekyrkan gör insatser i området bl. a i samverkan med fritidsgården 
 Föräldraföreningar (Liljefors föräldraråd och Gränby föräldraråd). Föräldragrupper 

bedriver läxläsningshjälp tillsammans med studerande från universitetet. 
 En positiv utveckling på de yngre barnen och ungdomarna har märkts. Ungdomarna 

(de boende i området) tycker inte om den negativa stämpling av Gränbyområdet som 
bl.a. sker i massmedia.  

 
Bengt Sandblad efterfrågade vilka huvudaktörer i området som ska inbjudas till 
uppföljningsmötet med barn- och ungdomsnämnden senare under november. I detta 
sammanhang nämndes Rädda Barnen, UIF-boxning, muslimska ungdomsförbundet, 
Salabackekyrkan, Första steget, områdesgruppen med fokus på Gränby, 4-H gården, UTK. 
 
 
Projektet 18 – 24 år 
Projektanställde Mohamed Badrddin beskrev projektet 18- 24 år. Richard Flinga är den andre 
projektanställde personen. Projektet startade den 1 oktober med kommunala medel, 80 000 kr. 
Syftet är att skapa gemenskap i gruppen, stödja de ungas självkänsla, ge ungdomarna stöd i 
olika situationer och ta tillvara de ungas positiva resurser för att bl.a. vända den negativa 
massmediabilden av Gränby. Ett samarbete pågår med fritidsgården. Behovet av en lokal för 
de äldre ungdomarna att träffas i presenterades, även om lokalen inte ansågs vara 
helhetslösningen. 
 
 Flera ungdomar beskrev att polisens syn på dem var negativ. Genom att samlas några stycken 
på gatan eller utanför skolan kunde polisen dyka upp och antyda misstankar om att 
brottsligheter var på gång. ”Risken finns att vi lever upp till de falska anklagelserna en dag” 
sa en kille. En bättre samverkan med polisen behövs. 
 
Flera deltagare uttalade att kortvariga problemlösningar inte räcker långt utan en långsiktig 
planering behövs för att de olika stadsdelarna i Uppsala med sina specifika behov och resurser 
ska fungera för barn, ungdomar och vuxna. Några vuxna boende och en ständig besökare  i 
området uttalade att de inte märkte av den otrygghet för invånare som ofta presenterades  i 
medierna. Arbetet med Varumärket Uppsala ansåg flera borde innefatta även Gränby och 
andra s.k. utsatta stadsdelar. Positiva arrangemang bör skapas i området. 
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Gränbyskolan 
Biträdande rektor för Gränbyskolan, Thomas Sundberg, berättade om hur han arbetat med att 
få pojkar 14-17 år att under sommaren arbeta i skolan samt med trädgårdsarbete i 
bostadsområdet. Syftet med arbetet var att öka självkänslan hos ungdomarna. 
500 ungdomar bussas dagligen till Gränbyskolan, cirka 100 elever går i fotbollsklasser. 
Eleverna som bor i Gränby går oftast i kulturklass och övriga kommer från andra orter. Detta 
gör att skolan inte i första hand blir en skola med ”äkta Gränbyidentitet” vilket ansågs kunna 
påverka Gränbyungdomarna negativt. Till höstterminen planerar skolan att starta en 
basketklass.  
 
 
Föreningsverksamhet  
Flickorna berättade om bristen på föreningsaktiviteter för flickor, speciellt idrottsaktiviteter. 
Boxningsklubben finns men om man inte är intresserad av det finns inte så mycket annat. Det 
framkom att det inte finns någon idrottstradition i området och frågan ställdes varför de 
fotbolls- och basketklubbar som fanns för några år sedan försvann. 
 
 
När tas beslut i ärendet om skollokalanvändningen i framtiden?  
Svaret från politikerna blev att de är otåliga, att frågan är komplex och att de vill ha bra 
underlag för att kunna fatta beslut så snart som möjligt. Svårt att veta vilka konsekvenserna 
blir. 
 
Vad händer med Solskenets skola som idag finns i baracker? 
Svar: Barn- och ungdomsnämnden lovar att ingenting händer före ht -06. Dialog med berörda 
kommer att ske i god tid. Vill inte upprepa den brist på dialog som tidigare skett. 
 
 
Skall alla skolor bli F-9? 
Tanken är att ett område kan ha F-9, t.ex. Liljefors – Gränby. Vill uppmuntra till mer 
samarbete, att skolor inte ska ”slåss” om barnen. Föräldrarna menar att det är svårt att välja 
idag när man t.ex. får information från 7 skolor. I praktiken har man ändå ingen valfrihet.  
 
Resurserna fördelas inte efter allas behov. Svårt när ingen omfördelning mellan skolor görs. 
Oro finns för segregation i t.ex. Gränby. Önskan att skolan skulle ta emot ”vanliga barn”, inte 
bara i profilklasser. Svårt att förstå hur Gränbyskolan har tänkt sitt system med många små 
grupper. Profilen Kulturklass har blivit den ”vanliga 7:an”. Passar inte alla. Om man inte 
platsar i kulturklass vad gör man då? Politikerna menar att man i sitt uppdrag avsett att dessa 
elevers behov ska bli tillgodosedda.  
 
Grundidén med F-9 är att kunna hålla samman elever i ett område. Några menar att det är bra 
att hålla ihop klasser, andra att det är bra kunna byta inriktning/klass i 7:an, kan vara 
utvecklande. Man ska inte behöva byta mer än 2 gånger. Ideal är relativt små skolenheter. 
Kritik framförs mot att 30 elever går i samma klass (fotbollsklassen). Barn- och 
ungdomsnämnden kan ha inflytande generellt på lärartätheten.  
 
Det blir svåra gränsdragningar i stora klasser, där ingen har ”diagnos”. Vad gör man då om 
några ”stör”? För en ”vanlig” klass med 28 elever finns inga extra resurser. Problem med 
färre vuxna i skolan. 
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Lokalkostnaden är en stor del, idag ca 20 % av totalkostnaden.  
 
Rickard Malmström menar att skolorna skulle kunna använda sina pengar på ett bättre sätt. 
Viktigt att ha ett gott ledarskap. Rektor har ofta för många andra arbetsuppgifter, ska inte vara 
administratör. Politikeransvar att se till att det blir en ändring. 
 
Föräldrar lyfter fram sin goda kontakt med rektor på Liljeforsskolan. Oro framförs om att det 
är problem när flera elever slutar, som orsakar underskott som måste tas med till nästa år. 
Man borde kunna kompensera mellan skolorna. Organisationen måste vara flexibel. Kräver en 
ledning inom grundskolan som tar tillvara sådana möjligheter. 
 
 
Barn i behov av särskilt stöd 
Liljan är mycket bra för barnen där men svårare när de ska till vanlig klass. Efterlyser bättre 
kontakt mellan BUP och skolan. Det får inte vara så att det bara beror på energiska föräldrar 
om något ska hända. Alla pedagoger borde ha utbildning om ADHD. 
 
 
Kritik mot lärarutbildningen 
Lärare borde tränas mer i att vara goda ledare. Skolan borde satsa mer på att utveckla ett gott 
pedagogiskt ledarskap. Det handlar inte bara om pengar. Det finns goda exempel när man 
satsat på ledarskapet. 
 
 
Hur många barn får det vara i barngrupperna i förskolan? 
Svar: 14 barn i småbarnsgrupp och 18 i grupper med äldre barn. 
 
 
Hur ser Barn- och ungdomsnämnden på kommunala dagbarnvårdare?   
Mp och m gillar att det finns alternativ, föräldranätverk, dagbarnvårdare och förskolor. 
Flera i gruppen vill ge dagbarnvårdarna högre status. Viktigt att barnomsorgsadministrationen 
talar om alla alternativ som finns. 
 
 
Eleverna i skolan och barnen i förskolan måste bli sedda! 
De måste få en känsla av att lärarna är till för dem. De ska ha rätt att känna det. Viktigt att 
ledaren för skolan påverkar så att det blir så. Handledning för alla lärare efterlyses. 
 
Det är lättare för dagbarnvårdare att uppmärksamma varje barn. Dock bättre pedagogiska 
möjligheter i förskolan. 
 
 
Ekonomi 
Det är svårt för enheterna att bära med sig underskott från år till år. Det är dock möjligt att 
omfördela mellan olika enheter. 
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Kvalitetsredovisningarna 
Det märks och det är bra att styrning skett så att all personal ska vara med i arbetet med 
kvalitetsredovisningarna. 
 
 
Skolråd? 
Inte meningen att rektor ska styra allt. Elever och föräldrar ska få mer inflytande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgiftslämnare 
 
Ulf Lundström 
Processledare 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad Uppsala kommun 
Tel. 018-7278629 
 
  
. 
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 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD 

 

 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad  • 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Strandbodgatan 1  • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel)  • Fax: 018- 727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 

www.uppsala.se 

 

ATT VARA UNG i Salabackar och Årsta 

 
Anteckningar från medborgarforum i Årstaskolan den 18 oktober 2005 
 
Barn- och ungdomsnämnden inbjöd till ett medborgarforum under temat ”ATT VARA UNG  
i Salabackar och Årsta” i Årstaskolans matsal den 18 oktober 2005. Syftet var att fånga upp 
ungdomars synpunkter och idéer utifrån situationen i Salabackar och Årsta området. 
 
Bengt Sandblad, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden inledde mötet med att hälsa alla 
välkomna och överlämnade därefter ordet till Göran Hedefalk, processledare som redogjorde 
för mötesordningen. Det kom ca 70 medborgare varav 27 ungdomar till mötet. De förelade sig 
efter intresse i två grupper: förskola/grundskola och fritid/socialtjänst. 
  
Minnesanteckningar från förskola/grundskola grupp 
Bengt Sandblad (s), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden 
Cecilia Forss (m) , vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden 
Tjänstemän:  
Göran Hedefalk, processledare, förskola  
P-O Östergren, uppdragsstrateg, grundskola 
 
Först påtalades att annonseringen kunnat vara bättre.Sedan kom första halvan av diskussionen 
egentligen att behandla barnens och ungdomarnas fritid snarare än skolan. Här följer kortfattat 
vad som sades: 

 ”Hacka inte på ungdomarna”. Ge ungdomarna ansvar så tar de det.  
 Stor förstörelse på skolan/inom området. Krossade glasrutor mycket 

omfattande och kostsamt.  
 Otrygghet och hotfullhet upplevs både av vuxna och ungdomar. 
 Önskemål om övervakningskameror och närpolis framfördes.  
 Föräldraföreningen på Årstaskolan planerar ”Vuxna på stan”-

verksamhet i området.  
 Inför lovet före allhelgonahelgen efterfrågas ungdomarnas intressen – 

kan vara utgångspunkt för utveckling av verksamheter. 
 Standard på och brist på lokaler stort problem. 
 Fritidsgården vid Brantingstorg är full. 
  Kryddans fritidsgård är full. Slavsta växer – här behövs nya lokaler.  
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 Det behövs en fritidsgård nära Årstaskolan. Många skulle vara 
intresserade av sådan.  

 Integrera fritidsgård- och klubb lokalmässigt med en gemensam 
verksamhetsmässig del i mitten tidsmässigt. 

 Kan skolans lokaler användas mer? - Ungdomarna behöver egna 
lokaler anpassade till och ombonade för fritidsverksamhet.  

 Gränbyungdomarna och Årstaungdomarna bör hållas åtskilda.  
 Kommunens omorganisation medförde att närhet och samverkan 

mellan intressen, föreningar och kommun upphörde - Möjligt att ge 
producenten uppdrag att samordna lokala nätverk ?! 

 Allt för få flickor i Brantingskolan idrottar aktivt. Kanske 
idrottsföreningarna i området kan söka upp. Brantingskolan för 
samarbete med idrottslärarna och för att försöka värva flickor till sina 
verksamheter 

Frågor med mer direkt skolanknytning som togs upp: 
• Brantingskolan har en helt oacceptabel miljö och standard. Det ger signal om att 

ungdomarna inte är så viktiga och kan medföra en nedåtgående spiral vad gäller 
ansvarstagande och leder till förstörelse och otrygghet.   

• Branting saknar kurator - medför problem och otrygghet. Fler vuxna behövs i skolan 
för att minska skadegörelse på raster och håltimmar.  

• Matsalen alldeles för liten. (maten räcker inte heller till alla elever). Finns det plan för 
renovering av Brantingskolan? -Ja, 80 mnkr finns i investeringsplan men inte för de 
allra närmaste åren. Renovering inte skolans ansvar men väl att hålla ordning och hålla 
snyggt och rent.  

• Ordning och arbetsmiljö i matsalarna icke acceptabla – önskemål om att de 
pedagogiska måltiderna skulle återinföras återkom under diskussionen. 

• Elevgrupperna är generellt för stora – det behövs fler vuxna i klassrummet. Lärarna 
hinner ej med. Gruppstorlekarna växer samtidigt som allt fler barn får allt större behov 
av stöd.  

• Hur används den lärarresurs som finns - i genomsnitt går det ca 13 elever på varje 
lärare i kommunens skolor? Den totala lärarresursen för liten.  

• Önskan om att återinföra de s.k. delningstalen framfördes av en deltagare. 
• Hur ska skolan vara organiserad? Grundtanken är att ha sammanhållna 

organisationer med elever från förskoleklass till  årskurs 9.  
• Vilka krav har skolan på lärarna? Vilka krav kan föräldrar ställa på lärarnas 

kompetens? Föräldrar har all rätt att ställa stora krav på sitt barns skolgång. Rektor 
har ansvaret för att personalen har kompetens och arbetar professionellt.  

• Hur följer man upp att skolorna använder pengarna på ett bra sätt och att 
måluppfyllelsen är god? Genom skolornas årliga kvalitetsredovisning, riktade 
utvärderingar och uppföljningar, Skolverkets inspektion av kommunens samtliga 
skolor och genom benchmarking(jämförelser med andra kommuners resurser och 
resultat) 
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• Hur får man fortlöpande information om sitt barns skolgång och utveckling? 
Genom de individuella utvecklingsplanerna. Arbetet med dessa utvecklas 
kontinuerligt. 

• Skolråden fungerar olika bra – på Branting/Johannesbäck fungerar föräldraföreningen 
bättre. Skolråden kan/ska vara föräldrarnas forum för inflytande. Skolornas elevråd 
ska få ledningens stöd för sitt inflytandearbete. 

• Vad görs med frågan om att Uppsalaelevernas resultat försämras? Den årliga 
kvalitetsredovisningen är instrumentet skolorna arbetar med. Via detta ska man följa 
upp sitt arbete, mäta och beskriva måluppfyllelsen och planera åtgärder för att 
förbättra den. 

P-O Östergren minnesantecknade 
 
 
Minnesanteckningar från fritid/socialtjänst grupp 
Birgitta Johansson (s) ledamot i Barn- och ungdomsnämnden 
Jeanette Escanilla (v) ledamot i Barn- och ungdomsnämnden 
Tjänstemän: 
Yvonne Flambe, Uppdragsstrateg 
Rosa Haraldsson, Uppdragsstrateg 
 
Läget 
VKUC:s fritidsgård är öppen måndag, tisdag och torsdag. 2004 hade man ett 50-tal 
medlemmar och mera öppet. 2005 har öppettiderna minskat och medlemstalet är ca 25. 
Söndagar och sommar-jullov stängt. 
 
Komplement till VKUC behövs för barn i de yngre åldrarna i Ångelsta och Årsta. 
Föräldraföreningen har inlett en dialog med VKUC kring en fritidsklubb, efter att ha fått nej 
från kommunen.  
 
Det finns gott om gröna platser i Årsta som man vill vara i. 
Fotbollsplanen vid Kristallen är usel. 
Brantingsgården, fritidsgården i Salabackar, upplevs oftast inte som ett alternativ om man bor 
i Årsta. De har öppet vissa luncher och kvällar, varav någon kväll öppet sent.  
4 H gården är bra, men är man allergisk kan man inte vara där. 
 
4 H-gården i Bollstaby besöks mest av flickor i åldern 7 – 16. De äldre stannar ofta kvar som 
ledare.  Vill få fler pojkar bland sina besökare. Outnyttjad kapacitet finns lokalmässigt, även 
om ladugården brandskadats. Inte klart kring återuppbyggnad. 
 
SSU är öppna för att bidra kring fritidsverksamhet i samverkan. Har inga pengar eller lokaler 
men har personer som kan arbeta. 
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Föräldrar saknar mötesplats och möjlighet till gemensamma aktiviteter. Fler mötesplatser 
behövs för alla åldrar. Ett exempel togs upp från Gamla Uppsala där föräldrar bjuds in till 
tematräffar. 
Föräldrar saknar information vid terminsstarten om aktiviteter som finns för barn och ungdom 
i Årsta. 
 
På direkt fråga till ungdomarna om de känner sig trygga i sitt område är svaret ja. ”Alla 
känner alla.” Meningen är att tidningarna överdriver kring vissa händelser. 
 
Närvarande föräldrar uttryckte att de kände sig mindre trygga för sina barn. Vill ha inblick i 
vad som sker i området. Inom föräldraföreningen har man väckt tanken om att återuppta de 
nattliga föräldravandringarna. Vill ha hjälp med att komma igång. 
 
Önskemål: 

• ungdomarna vill ha någonstans att ta vägen när det är kallt. Från vindskydd med 
riktiga grillplatser till lokal med bra verksamhet, ex. biljard i Årsta 

• en ”Årstadag” för att skapa mer gemenskap i området 
• lunchöppet på Brantingsgården alla skoldagar 
• mer öppettid på VKUC, även sommartid 
• utnyttja parkmarken bättre. Badmöjligheter sommartid 
• fritidsklubb för barn i åk 4,5, och 6 
• få igång föräldravandringar 
• mötesplats för föräldrar 
• återställ 4 H gårdens ladugård efter branden. 

 
Vid pennan Yvonne Flambe och Rosa Haraldsson 
 
Fikat anordnades av Gränbyfritidsgård, tjejgruppen bakade bullarna och två ungdomar stod 
för serveringen. 
 
Minnesanteckningar finns till hands på följande ställen: 

• Årstaskolans expedition 
• Branting/Johannesbäckskolans expedition 
• Brantingsgården 
• Bratingsbiblioteket  
• www.uppsala.se under e-demokrati och medborgardialog 
• Kontoret för barn- ungdom och arbetsmarknad/Munin, Strandbodgatan 1 i 

receptionen 
 
 

http://www.uppsala.se/
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