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ABSTRACT 
 

Citizendialogue in the District of Rasbo 

A Case Study in the Municipality of Uppsala 
 
Author: Camilla Östlund 
Supervisor: Stig Montin 
 
The essay is written inside the scope of Örebro Universitys evaluation of the 
new organisation in the municipality of Uppsala.  
 
The purpose of this essay is to study the citizendialogue in the district of Rasbo. 
This will be done partly by an examination of how the participants themselves 
perceive citizendialogue. Their descriptions are put in relation to deliberative 
democracy and its critics amongst other. Partly by study how those involved 
have choosen to put it into practice. The opponents of the reorganization chose 
to start a non-profit association, Rasbo in co-operation, to carry on local 
mobilization and it will be compared with other similar groups. The 
municipality of Uppsala arranged a citizens forum in the district of Rasbo and 
the essay will examine how the participants experienced it.  
 
The study is based upon a total of 19 semistructured interviews with politicians 
and officials in the municipality of Uppsala and also working members of Rasbo 
in co-operation.  
 
The overall result of the analysis is that the politicians and the officials as well 
as the members of the association support the form of actions that endorse the 
representative system and look att citizendialogue as a tool to regenerate it and 
make it better. Rasbo in co-operation has almost everything  in common with 
similar groups including a contradictory view on politics. The association has 
the important requirements for local mobilization, dedicated people, a positive 
collective identity and a constructive relation to the municipality. The 
participants of the citizens forum liked the way the forum was arranged and 
enjoyed the evening. But there was some problem between the municipality and 
the association in connection with the preliminaries before the event. There is 
also some deficiency in the follow-up.  
 
 
Keyword: local democracy, citizendialogue, deliberative democracy, local 
mobilization, citizens forum, Uppsala, Rasbo, Rasbokil, Stavby, Tuna.  
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FÖRORD 
 
Först och främst vill jag tacka alla som har ställt upp på att bli intervjuade, utan 
er hade den här studien inte varit möjlig att genomföra! Det har varit både roligt 
och intressant att få en inblick i era liv och verksamheter. Ett särskilt tack går till 
min handledare, Stig Montin, för värdefulla råd samt konstruktiv kritik vilket 
har både förbättrat mitt resultat och gjort arbetsprocessen lättare. Vidare vill jag 
tacka Anita Svedh-Livmar för hjälp med framtagandet av vissa dokument. Tack 
också till personalen på Ekonomikums bibliotek och kyrkoherde Folke T. 
Olofsson med personal i Rasbo församling som ställde upp med lokaler. Sist 
men inte minst vill jag tacka Micke för kärleksfullt stöd och uppmuntran, för tid 
och rum att arbeta. 
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1 INLEDNING 
 
Kommunerna1 har förändrats från regelstyrt hierarkiskt system, government, till 
målinriktad nätverksstyrning, governance. Med ökad politisk initiativkraft men 
med mer utspridd politisk makt och tydligare renodling av funktioner har 
kommunerna nya utmaningar och förutsättningar. Samtidigt talas det om att 
demokratin är i fara på grund av utvecklingen med minskat valdeltagande, 
sjunkande medlemsantal för partierna och ökad misstro mot politikerna. Nya 
idéer för att förankra politiken och kanalisera människors engagemang inom den 
lokala demokratin efterlyses i debatten. Många, inklusive den statliga 
demokratiutredningen (SOU 2000:1), talar om deliberativ demokrati som 
lösningen och förespråkar medborgardialog. Organisationen Sveriges 
Kommuner och Landsting har startat ett projekt med fokus på att stödja 
medlemmar som vill utveckla sin verksamhet med hjälp av medborgardialoger 
(SKL, 2006). Kommunerna får alltså signaler om att det är detta de ska satsa på. 
Införandet av deliberativ demokrati skulle enligt flera, både anhängare och 
kritiker, innebära slutet på den representativa demokratin och införandet av ett 
nytt demokratiskt system. Andra menar att det finns en gyllene medelväg där det 
visst går att förena dem båda. Det är därmed både spännande och viktigt att 
närmare granska vad kommunerna gör, vilket innehåll de ger satsningar på lokal 
demokrati.  
 
Uppsala kommun genomförde en ny nämndorganisation år 2003 där de tidigare 
kommundelsnämnderna ersattes av en centraliserad beställare-utförare-modell. I 
den nya organisationen betonas att medborgardialog är en viktig del i den lokala 
demokratin och att nämnderna har ansvar att föra och utveckla dialogen. Några 
nämnder har valt att samarbeta genom att arrangera medborgarforum i var och 
en av kommundelarna. Men alla var inte positiva till omorganisationen, de 
största motståndarna fanns i Rasbobygden. De valde att starta upp en lokal 
mobilisering.  
 
Örebro Universitet har fått uppdraget att utvärdera den nya organisationen och 
den här uppsatsen är skriven inom ramen för det projektet. Eftersom 
omorganisationens motståndare framför allt fanns i Rasbobygden och ett av 
kommunens medborgarforum hade genomförts där var det intressant att 
fokusera studien på just det området.  
 

                                           
1 En kommun kan definieras på lite olika sätt. Det kan bl.a. ses som en lokal nivå i ett hierarkiskt, administrativt 
system eller som ett landområde där människor bor och verkar. I den här uppsatsen står begreppet främst för den 
kommunala organisationen och dess politiker samt tjänstemän. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med den här uppsatsen är således att studera medborgardialogen i 
Rasbobygden.  Detta kommer att ske genom att dels undersöka hur de 
deltagande aktörerna själva ser på medborgardialogen och dels hur de praktiskt 
har valt att utforma den.  
 
I den första delen får politiker, tjänstemän och aktivister berätta vad 
medborgardialog innebär för dem, hur de definierar begreppet. Den 
demokratisyn som förknippas mest med medborgardialog är deliberativ 
demokrati men det finns olika inriktningar och även kritiker. Begreppsdefinition 
kan verka akademiskt och onödigt men påverkar i hög grad utformandet. Vad 
medborgardialog innebär för en aktör inverkar på vilka förväntningar aktören 
har, hur aktören ser på sin egen roll i dialogen samt hur han/hon reagerar på vad 
andra aktörer gör eller inte gör. Likadan definition innebär inte att alla kommer 
att komma överens men om deltagarna har vitt skilda definitioner och därmed 
olika förväntningar leder det troligtvis till samarbetssvårigheter och besvikelse. 
Därför är det intressant att närmare granska vad de olika aktörerna har för syn på 
begreppet medborgardialog.   
 
Syftets andra del var att undersöka de två former av medborgardialog som 
aktörerna har valt att genomföra i praktiken. Motståndarna till omorganisationen 
valde att starta en intresseförening, Rasbo i Samverkan (RiS), för att bedriva 
lokal mobilisering. Tidigare studier har visat att det finns två olika idealtyper 
bland liknande grupper och att de ofta har en motsägelsefull politiksyn. Viktiga 
förutsättningar för att grupperna ska lyckas med sin verksamhet är engagerade 
och aktiva människor, en platsrelaterad gemenskap och en konstruktiv relation 
till kommunen. Uppsala kommun har arrangerat ett medborgarforum i 
Rasbobygden och studien kommer att ganska förutsättningslöst undersöka hur 
de olika deltagarna upplevde arrangemanget.  
 
Uppsatsen ska försöka besvara följande frågor: Sällar sig aktörerna till den 
deliberativa demokratins anhängare, dess kritiker eller följer de den gyllene 
medelvägen? Vilka likheter och skillnader har RiS jämfört med andra lokala 
mobiliseringsgrupper när det gäller idealtyp, politiksyn och viktiga 
förutsättningar? Hur upplevde de deltagande aktörerna medborgarforumet? 
 
Analysen baserar sig i huvudsak på sammanlagt 19 stycken semistrukturerade 
samtalsintervjuer med politiker och tjänstemän i Uppsala kommun samt 
aktivister i föreningen Rasbo i Samverkan.  
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3 BAKGRUND 
 
Först ser vi närmare på bakomliggande utvecklingstendenser till varför och hur 
lokala system likt kommuner har förändrats i Västeuropa, från government till 
governance. Efter det följer en kort beskrivning av Uppsala kommuns 
omorganisation. Det är inget försök att föregå själva studien. Senare kommer 
aktörernas egna berättelser att redovisas och analyseras men här skissas en 
bakgrundshistoria som de berättelserna kan relateras till.  
 
Det här avsnittet tillsammans med avsnittet Teoretiskt perspektiv och tidigare 
forskning kommer att ge en bakgrundsorientering till syftet samt fallstudiens 
material och sätta in det i ett vidare sammanhang. För även om en fallstudie bör 
kunna stå på egna ben är det bara en liten pusselbit av en mycket större 
verklighetsbild.  
 

3.1 Från government till governance 
 
Det har skett en förskjutning av politisk initiativkraft till lokal nivå och de lokala 
politiska systemen har förändrats från government till governance (Röjmalm, 
1998). Tidigare var det staten, näringslivet, politiska partier och 
intresseorganisationer m.fl. som kom överens om utvecklingen (Montin, 2005). 
Centrala organisationer på hög nivå som agerade på medlemmarnas vägnar. 
Men på 1980-talet kom en brytpunkt. Förändringen handlar om att den politiska 
makten har flyttats uppåt (till EU, Världsbanken m.fl.) men även nedåt 
(regionalisering) och utåt (privatisering) samt internt (renodling av funktioner). 
Dessa förändringar både är governance och orsaken till governance. Det har 
skett förändringar i alla västeuropeiska nationer men den lokala kontexten 
påverkar hur och i vilken grad de har skett (John, 2001). Utvecklingen beror på 
flera faktorer. Den internationaliserade ekonomin, krav på större involvering i 
offentliga beslut av den privata sektorn och konsekvenser av medlemskap i EU 
är bidragande faktorer. Det är även nya politiska utmaningar i form av bl.a. 
miljöfrågor och förändrad demografi, förändrat intresse i politiskt deltagande 
med minskat valdeltagande och engagemang i partier m.m. samt införandet av 
privatisering och renodlade funktioner inom förvaltningen. Dessa faktorer som 
många gånger är sammanlänkade har lett till ett tryck på förändring vilket i sin 
tur har lett till governance.  
 
Governance är ett slags paraplybegrepp för en mängd olika synsätt. Peter John 
(2001) definierar begreppet governance som ”a flexible pattern of public 
decision-making based on loose networks of individuals” (John, 2001, s 9). 
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Beslut tas av nyckelpersoner från mycket olika organisationer och territoriella 
nivåer. Idealtypen av governance innehåller många olika faktorer enligt John.  
Den har många institutioner och organisationer, decentraliserad och 
fragmenterad byråkratisk struktur och omfattande horisontella nätverk inklusive 
internationella sådana. Idealtypen innebär också representativa system men även 
nya experiment, innovativ och lärande problemhantering samt decentraliserad 
och styrande statlig kontroll istället för mer direkt. Slutligen har den ett politiskt 
ledarskap i form av en stark, karismatisk modern borgmästare.  
 
När John (2001) analyserar hur olika politiska system i Västeuropa har 
förändrats och jämför nationerna med varandra lyfts både likheter och skillnader 
fram. Svenska städer och kommuner har till exempel inte lika starka lokala 
regimer och lika mycket förändrade koalitioner mellan offentligt och privat som 
städer i Sydeuropa p.g.a. den starka välfärdsstaten och långlivade 
socialdemokratiska styret (John, 2001). Här har den lokala politiken behållit sin 
byråkratiska och hierarkiska form jämfört med Hamburg, Barcelona m.fl. städer. 
Privatisering och införandet av renodlade funktioner inom förvaltningen har 
skett med försiktighet jämfört med Storbritannien och Nederländerna. Sverige 
har dock infört marknadslösningar o.d. med början under 1980-talet då 
beställare-utförare-modellen blev kommunernas svar på behovet av ekonomiska 
besparingar. Regionaliseringen har inte slagit igenom i Sverige så som i syd och 
ej heller utvecklingen mot starka karismatiska ledare. Istället för att införa en 
modern borgmästare lever det politiska systemet med kommunfullmäktige som 
väljs i proportionella val, vilket ofta leder till koalitioner mellan partierna, kvar.  
 

3.2 Den nya nämndorganisationen 
 
Till ytan är Uppsala kommun 2189 km2 och det mesta är landsbygd. Med sina 
182 076 innevånare är Uppsala den fjärde största kommunen i Sverige 
befolkningsmässigt (Bendz, 2005). Dessutom är det en av de allra största 
kommunerna som har så pass många boende på landsbygden. Tidigare hade 
varje kommundel sin egen nämnd som skötte alla frågor inom sitt geografiska 
område men kommunen förändrades den 1 januari 2003 då bl.a. en ny 
nämndorganisation trädde i kraft. De flesta kommundelsnämnder kunde av olika 
anledningar inte hålla sin budget och utbudet av samt kvaliteten på kommunens 
tjänster varierade ganska stort mellan kommundelarna. För att förändra detta 
bestämdes att en omorganisation skulle ske, kommundelsnämnderna togs bort 
och man antog en beställare-utförare-modell istället.  
 
I beslutet från 2001 (Uppsala kommun) beskrivs den nya organisationen, från 
utgångspunkter till genomförande. I organisationsstrukturen skiljer man mellan 
uppdragsnämnder som det finns 16 st. av och produktionsnämnder som det finns 
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2 st. av. Varje uppdragsnämnd har ett ansvarsområde och ska sköta dessa frågor 
för hela kommunen, exempelvis äldrenämnden har därmed hand om alla 
äldrefrågor i hela Uppsala kommun. Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om 
mål och ekonomiska ramar m.m. formulerar uppdragsnämnderna planer för 
verksamheten inom sina respektive ansvarsområden. Däremot verkställer de inte 
tjänsterna utan ingår avtal med olika utförare. Det kan vara antingen med någon 
av produktionsnämnderna som ansvarar för de tjänster som kommunen 
genomför i egen regi eller med externa utförare.  
 
I dokumentet om den nya organisationen betonas fortsatt utveckling av lokal 
demokrati och dialog (Uppsala kommun, 2001). De kommunala valen vart 
fjärde år anses inte räcka för medborgarnas möjlighet till påverkan beträffande 
samhällsutvecklingen utan nya former krävs. Vidare påpekas det att lokal 
demokrati består av många delar varav medborgardialogen ses som en och det 
slås fast att ”[d]en nya nämndorganisationen skapar en god grund för 
medborgardialogen” (Uppsala kommun, 2001, s 2). I den nya organisationen har 
Kommunstyrelsen ansvar för att utveckla det övergripande demokratiarbetet och 
demokratidialogen medan nämnderna ansvarar för dialogen gällande deras 
respektive ansvarsområde. Där görs även en distinktion mellan medborgare och 
brukare. Den sistnämnda kan påverka genom speciella brukarråd som är kopplad 
till en skola eller liknande samt genom klagomål direkt till utförarna på 
tillhandahållna tjänster. I uppdragsnämndernas medborgardialog däremot är alla 
välkomna med synpunkter.  
 
Den nya organisationen anses underlätta för fritidspolitiker då deras roll och 
befogenheter blir mer avgränsade och tydliga (Uppsala kommun, 2001). Vidare 
påpekas det att ”[d]en förtroendevalde måste ha kunskap om medborgarnas 
behov av kommunal service och vad de anser om den service som 
tillhandahålls” (Uppsala kommun, 2001, s 3). Nämndernas ansvar att föra och 
utveckla medborgardialogen tas upp flera gånger. Till exempel ”måste det 
understrykas att alla nämnder har ett självklart ansvar för att utveckla 
medborgardialogen inom sitt ansvarsområde” (Uppsala kommun, 2001, s 4) och 
demokratiutvecklingen bl.a. berör hur nämnderna ska ”utveckla dialogen med 
medborgare […] i frågor som nämnden avser att fatta beslut om” (Uppsala 
kommun, 2001, s 4). Enligt kommunfullmäktige (Uppsala kommun, 2002) 
innebär medborgardialogen precis det, att möta ”kommuninnevånarna i 
diskussioner om inriktningar och prioriteringar av den kommunala 
verksamheten” (Uppsala kommun, 2002, s. 735). För demokratiutvecklingen 
krävs dessutom ”insatser som medverkar till att stödja tillitsskapande processer i 
människors vardag – i bostadsområden och bygder” enligt kommunstyrelsen 
(Uppsala kommun, 2001, s 4). Detta eftersom det inte är någon ”självklarhet för 
unga eller för inflyttade att engagera sig lokalt för [att] utveckla miljön eller den 
plats man bor” (Uppsala kommun, 2001, s 4).  
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Vikten av medborgardialog betonas alltså av den nya nämndorganisationen 
(Uppsala kommun, 2001). En del nämnder har lagt ner mer arbete på att upprätta 
och föra en dialog än andra och några olika metoder har prövats. Sex stycken 
uppdragsnämnder har valt att samarbetar om en del av deras medborgardialog 
genom att arrangera möten, medborgarforum, vartefter i kommunens alla 
bygder. De nämnder som på detta sätt turnerar tillsammans är Barn- och 
ungdomsnämnden, Fritids- och naturvårdsnämnden, Kulturnämnden, Nämnden 
för vuxna med funktionshinder, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt 
Äldrenämnden.  
 

3.3 Motståndare till omorganisationen 
 
Alla ville inte ha en förändring. Tre partier, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 
Centerpartiet, var emot omorganisationen. Centerpartiet var för ett tidigare 
förslag som inte gick igenom men emot den version av omorganisation som nu 
har genomförts. Men det fanns även motståndare i de partier som låg bakom 
utformningen av den nya nämndorganisationen.  
 
Rasbo kommundelsnämnd höll sin budget och de flesta i nämnden ansåg att de 
hade en organisation som fungerade bra. De var motståndare till att 
kommundelsnämnderna skulle försvinna och ersättas av en mycket mer 
centraliserad organisation. När de insåg att deras protester inte skulle förhindra 
en omorganisation beslöt de att finna ett annat sätt att arbeta för bygden. Efter en 
diskussion med ordförande i utskottet för demokrati, integration och 
jämställdhet samt en intern seminariedag hade idén till föreningen Rasbo i 
Samverkan skapats. Kommundelsnämnden tog fram ett underlag inför arbetet 
med uppdragsplaner för 2003 som överlämnades till de tre särskilt inför 
omorganisationen inrättade beredningarna (Rasbo kommundelsnämnd, 2002). 
De ledamöter i kommundelsnämnden som engagerade sig i RiS tog med 
underlaget som ett slags testamente från kommundelsnämnden till RiS. En 
förteckning över de olika frågor som de ville att föreningen skulle fortsätta att 
bevaka och arbeta med. Tilläggas kan att även om lokala mobiliseringsgrupper 
har ett centralorgan, Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, är Rasbo i 
Samverkan inte anslutna till det. 
 
Den definition av Rasbobygden som föreningen har är den jag har valt att 
använda i uppsatsen. Därmed står begreppet Rasbobygden för de fyra 
församlingarna Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna. Det är landsbygd med 
Gåvsta i Rasbo som största ort. Befolkningen på 4333 personer 
(Statistikfunktionen, 2005) betraktas som homogen och bygden anses inte vara 
något problemområde. Den definitionen är dock inte den enda möjliga. 
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Rasbobygden är inte ett vedertaget administrativt begrepp och betydelsen 
varierar lite beroende på sammanhang (Bendz, 2005). Ibland har man sagt 
Rasbobygden om slättdelarna innan man kommer upp i skogarna men inte 
heller det är en vedertagen beskrivning av området. Historiskt sett har de fyra 
nämnda församlingarna inte ingått i Uppsala kommun särskilt länge. Den 1/1 år 
1974 bröts det som innan var Oland kommun ned och vissa delar gick till 
Östhammar kommun medan andra kom att tillhöra Uppsala. I statistiska 
sammanhang använder man begreppet Rasboområdet om de fyra nämnda 
församlingarna samt den del av Vaksala kommundel som inte är tätort. När man 
vill ha en nivå med mindre delar får Rasbo församling heta Rasbobygden och 
Rasbokil, Stavby samt Tuna kallas Norra Rasbobygden.  
 

4 METOD OCH MATERIAL  
 
Detta avsnitt redovisar materialet och metoden som används i studien. Först ska 
dock fastslås att för att få den här studien hanterbar är den avgränsad till att 
endast behandla Uppsala kommuns medborgarforum i Rasbobygden och 
föreningen RiS när det gäller hur aktörerna praktiskt har utformat 
medborgardialogen. Uppsala kommun har även andra former av 
medborgardialog men de tas inte upp här. Självklart finns det också fler slags 
aktörer än de som får komma tills tals i denna studie, t.ex. boende i 
Rasbobygden som inte är aktiva i föreningen.  
 
Förutom intervjuer används webbsidor, minnesanteckningar, protokoll och 
andra dokument som kommunen eller föreningen har producerat. De kan inte 
anses vara objektiva och uttömmande men är för det mesta de enda källor som 
finns att tillgå förutom deltagarnas egna berättelser.  
 

4.1 Intervjuerna 
 
Studiens material består framför allt av intervjuer vilka gjordes under maj och 
juni år 2005. Då hade föreningen varit verksam i cirka två år och de hade haft 
möjlighet att hitta sin form och komma igång ordentligt. Än mer viktigt är att 
det hade gått ungefär ett år sedan medborgarforumet genomfördes. Det är 
tillräckligt lång tid för att kunna spåra reflektioner hos deltagarna och för att 
frågan om uppföljning ska vara aktuell.  
 
Alla intervjuer utom en är inspelade på band. Under en intervju misslyckades 
inspelningen p.g.a. tekniska problem och därför citeras inte den respondenten. 
Däremot har jag använt mina anteckningar från intervjun som källa.  
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Jag har inte försökt ta reda på någon bakomliggande sanning utan nöjer mig med 
utsagoplanet. Därmed kan man argumentera att aktörerna presenterar en 
tillrättalagd verklighet men jag anser att även den är intressant. Hur människor 
förklarar och argumenterar för sina ståndpunkter och handlingar har ett värde i 
sig oavsett deras eventuella egentliga agenda. Det är den här versionen som 
andra kan ta ställning till och kräva ansvar utifrån. 
 

4.2 Respondenterna 
 
19 stycken respondenter varav 5 tjänstemän och 7 politiker från Uppsala 
kommun samt 7 aktivister från föreningen RiS. Det finns personer som är både 
politiker och aktivister men i förteckningen (bilaga 1) tas de upp endast en gång 
per person och då i den roll som jag i första hand har sökt upp dem för. I och 
med att det är ett flertal respondenter från varje grupp säkerställs i högre grad 
deras anonymitet samtidigt som flera perspektiv kan komma till tals. Urvalet av 
respondenter har skett genom strategiska val. När det gäller tjänstemännen är det 
fyra som deltog i medborgarforumet av vilka en är kommunens processledare 
för medborgardialogen och två arrangörer av medborgarforumet. Den femte har 
i tjänsten haft ett flertal kontakter med RiS. 
 
Politikerna har alla utom en deltagit i kommunens medborgarforum. Det är en 
från varje deltagande nämnd och närvarande politiskt parti. Dessutom har jag 
valt att intervjua ordförande i utskottet för demokrati, integration och jämlikhet. 
Det har fått till följd att alla partier i Uppsalas kommunfullmäktige inte är 
representerade, det minsta saknas, men jag försöker inte kartlägga skillnader 
mellan partiernas åsikter. Visserligen har jag valt att ta med alla partier som var 
närvarande på medborgarforumet men mest för att på så sätt ge fler perspektiv 
chansen att komma till tals. Politiker från endast majoriteten eller endast 
oppositionen hade känts för avgränsat.  
 
Aktivisterna i RiS har valts med tanke på nyckelpositioner och för att få en jämn 
fördelning mellan kön samt mellan partirepresentanter och de som representerar 
andra föreningar. Därtill har jag velat intervjua aktiva från alla fyra 
församlingar. Samtliga aktivister är ordinarie styrelseledamöter. 
 

4.3 Metod 
 
Det här är en fallstudie. Enligt Ruddock innebär det ”en tolkande presentation 
och diskussion kring fallet som vilar på den information som samlats in under 
fältarbetet” (Merriam, 1994, s. 197). Uppsatsen kan alltså inte leverera några 
generaliseringar eller objektiva sanningar även om problematiken är generell. 
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Utan det handlar om mitt redigerade urval av all tillgänglig information utifrån 
vad jag har bedömt som intressant för att försöka få djupare förståelse för olika 
fenomen. Tanken är att försöka rikta en strålkastare mot en del av verkligheten, 
att lyfta fram vad som har skett och granska hur det stämmer in med andra bitar 
av verkligheten. Även om jag har strävat efter att vara öppen för nya uppslag har 
tidigare teori och forskning varit i hög grad styrande.  
 
De kvalitativa intervjuerna kan beskrivas som semistrukturerade 
samtalsintervjuer. Jag har velat föra samtal runt begreppet medborgardialog, 
kommunens medborgarforum och föreningen Rasbo i Samverkan. Även om jag 
inte har grävt djupare än utsagoplanet har jag självklart ställt följdfrågor och de 
har fått utveckla vad de menar o.s.v. Några frågor har jag ställt vid varje intervju 
för att leda in på de teman jag ville ha men intervjuerna har förändrats med 
tiden. Jag har tagit bort, varierat och lagt till frågor vartefter beroende på om 
frågorna har fungerat, om jag tyckt att jag har tillräckligt många svar på en 
speciell fråga eller om nya frågor har dykt upp vid en intervju som jag sedan 
ställt till fler. Även vem jag har intervjuat, personens aktörsroll och position, har 
fått spela roll när det gäller exakt vilka frågor och i vilken ordning jag ställt dem. 
Deras svar har även gjort att intervjuerna fokuserar på lite olika saker.  
 
En intervju kan aldrig bli ett möte som är helt jämlikt. Den som intervjuar är den 
som bjuder in och utformar ramarna för intervjun samtidigt som respondenten 
sitter inne med information som intervjuaren behöver. Skillnad i status mellan 
intervjuare och respondent kan påverka hur respondenten svarar. I mitt fall tror 
jag att min status har varierat beroende på vem jag har intervjuat. Å ena sidan är 
jag akademiker från Stockholm som ska undersöka en landsbygdskommun, å 
andra sidan har många av respondenterna varit högre utbildade än jag själv 
och/eller haft mångårig erfarenhet av det jag har frågat om. Platsen har för det 
mesta varit deras hemmaplan vilket borde ge dem ökad trygghet men närvaron 
av bandspelaren kan ha upplevts som störande moment.  
 
Vid analysen skrev jag först en loggbok över varje intervju där svaret 
sammanställs och egna kommentarer kan göras i marginalen. Jag har försökt 
urskilja mönster i svaren, vad det är som återkommer som en röd tråd hos flera 
eller alla respondenters svar. Även det som brutit av och stuckit ut från mängden 
har uppmärksammats och lyfts fram.  
 
En viss redigering av citaten har skett. Dels har jag inte skrivit ut stakningar o.d. 
och jag har utelämnat typiska talspråksljud som t.ex. ehh. Därmed har jag gjort 
talspråket mer likt skriftspråket för att underlätta läsningen. Dels har jag i vissa 
fall redigerat språket grammatiskt för att anonymisera de respondenter som har 
talat svenska med brytning. Det handlar om marginella förändringar som 
naturligtvis aldrig har haft inverkan på meningsinnehållet i citatet.  
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5 TEORETISKT PERSPEKTIV OCH TIDIGARE FORSKNING 
 
Avsnittet inleds med en genomgång på teoretisk nivå av var begreppet 
medborgardialog kommer ifrån och hur några olika teoretiker ställer sig till den 
demokratisynen. Därefter övergår vi till hur politiker själva ser på ökat 
deltagande och sin egen roll enligt en tidigare undersökning. Detta skapar en 
form av referenspunkter till studiens resultat när det gäller hur aktörerna själva 
ser på medborgardialog. Därpå presenteras information om utvecklingsgrupper 
och deras verksamhet samt några viktiga förutsättningar för en lyckad lokal 
mobilisering tas upp. Slutligen följer en redovisning av vad som har gjorts i 
praktiken när det gäller åtgärder likt medborgarforumet. 
 

5.1 Deliberativ demokrati 
 
Den demokratisyn som mest förknippas med att föra en dialog med 
medborgarna är deliberativ demokrati eller samtalsdemokrati som det också 
kallas. Deliberation kommer från latinet och betyder rådslå, överväga, överlägga 
(Premfors & Roth, 2004). Det finns ett starkt inslag av strävan mot konsensus 
och konfliktlösning inom deliberativ demokrati men det innebär inte att det 
alltid slutar i samsyn eller att vägen dit var fri från väsentliga motsättningar. 
Begreppet är ganska nytt i Sverige men redan Aristoteles gav uttryck för 
nödvändigheten med de grundläggande tankarna inom deliberativ demokrati.  
 
Fram till slutet av 1980-talet dominerades dock diskussionen om utformningen 
av det goda styrelseskicket främst av två tankeskolor (Karlsson, 2003). Å ena 
sidan deltagardemokrati som betonar vikten av att medborgarna aktivt deltar i 
politiken. Å andra sidan valdemokrati där medborgarna reduceras till väljare 
som utser företrädare bland konkurrerande eliter och utkräver ansvar av dessa i 
allmänna val. Delvis i polemik med de etablerade uppfattningarna växte det 
deliberativa demokratiidealet fram och har i hög grad vitaliserat den 
demokratiteoretiska debatten. 
 
Dagens anhängare av deliberativ demokrati skiljer sig mycket åt men där finns 
en form av gemensam kärna (Premfors & Roth, 2004). Statsvetaren Frank 
Cunningham menar att kärnan utgörs av tre element. Det första elementet 
innebär att ”de grundläggande villkoren för människors demokratiska 
samexistens måste fastläggas i öppen diskussion mellan jämlika medborgare, 
dvs. genom deliberation” (Premfors & Roth, 2004, s 12). Det andra elementet 
består av den normativa tesen att rationalitet och legitimitet, i offentligt 
beslutsfattande, bäst uppnås medelst deliberation. Det sista elementet handlar 
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om de procedurmässiga villkoren för deliberation. Villkor som medborgarna 
skulle välja vid diskursiv viljebildning om de kunde deltaga som fria och 
jämlika. De tre elementen är även en kritik av den liberala demokratisynen som 
bygger på att människor har färdiga intressen och åsikter vilka med lätthet kan 
uttryckas i politiska val samt förenas till offentliga beslut. Deliberativa 
anhängare ser elementen som ett alternativ, en demokrati vilken inte primärt 
bygger på sådana färdiga preferenser utan på argument.  
 
I ett idealiskt deliberativt samtal ska alla bli lyssnade på, förstådda och tagna på 
allvar i det de säger (Theodorsson, 2004). Vidare ska alla ha lika stor rätt att föra 
fram sina åsikter, ställa frågor och komma med kritik o.s.v. Ingen ska använda 
någon form av härskarteknik eller manipulera samtalet för sina egna syften. Alla 
berörda ska ha tillgång till alla arenor, d.v.s. till de platser där samtal förs. 
Rätten att delta i formella möten är viktig men tillgången till de informella 
arenorna, t.ex. e-post och korridoren innan eller efter mötet, är också viktig.   
 
I samband med miljöfrågor har det lyfts fram tre argument för en deliberativ 
demokratimodell (Soneryd, 2004). Dessa kan, anser jag, även appliceras mer 
allmänt. Första argumentet innebär att modellen rymmer mekanismer som kan 
leda till att besluten blir bättre. I samtal med personer som har en annan åsikt än 
vi själva letar vi efter argument som både talar för vår egen åsikt och tilltalar 
andra. Det skulle hjälpa oss att ta hänsyn till mer än enskilda intressen och se till 
vad som är bäst för alla. Det andra argumentet handlar om att fånga upp olika 
slags kunskap. Det är inte alltid bara expertkunskaper som behövs för att lösa 
problem. Ibland har t.ex. lokalbefolkningen viktiga kunskaper om de lokala 
förhållandena. Tredje argumentet slutligen ”är att relationen mellan medborgare, 
politiker och tjänstemän kan byggas upp och stärka tilliten dem emellan” 
(Soneryd, 2004, s 142). Det fungerar då som en demokratisk fostran samt 
bygger upp förtroendefulla relationer som är betydelsefulla för framtida 
demokratiska processer, och även motverkar misstron mot politiker och 
experter.  
 
Det mesta av den empiriska forskningen med deliberativa förtecken har ägnats 
medborgarnivån och behandlar deliberativa samtal samt processer som 
massmedia och opinionsbildning. Även vanliga politiska institutioner har börjat 
utsättas för granskning ur ett deliberativt perspektiv (Premfors & Roth, 2004). 
Det finns bland annat forskning som bygger på demokratiska experiment av 
olika slag. Grundtanken är att skapa situationer där man kan studera människans 
kapacitet att reflektera, diskutera och resonera. Nästan alla dessa försök visar att 
deliberation påverkar opinionen, att människor som får kvalificerad information 
och som får diskutera den tämligen utförligt med andra, experter och lekmän, 
ändrar sina ståndpunkter. Det finns även mycket forskning som har fokuserat på 
policy- och planeringsprocesser i verkligheten. Den är mycket kritisk till den 
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dominerande teknokratiska och rationalistiska traditionen inom planering och 
policyanalys.  
 

5.2 Kritiska röster 
 
Det finns flera invändningar mot deliberativ demokrati (Reinikainen & 
Reitberger, 2004). Bland annat om hur deliberativ demokrati fungerar i 
praktiken. Klassiska, liberala invändningar mot deltagardemokrati kan även 
användas till att ifrågasätta den deliberativa demokratimodellen. Medborgarna 
anses vara för egenintresserade samt inte nog kunniga och engagerade i politik 
för att kunna agera tillräckligt rationellt. De menar att människan är ytterst sig 
själv närmast och mer intresserad av sitt eget privatliv än vad som är bäst för 
samhället som helhet. Även om vi kan finna talande exempel på sådant beteende 
har dessa kritiker svårt att förklara bevekelsegrunderna för solidaritet och civilt 
engagemang. Det finns också en fara i att döma ut medborgarna som 
ointresserade bara för att de inte har engagerat sig i politikens officiella former 
(Reinikainen & Reitberger, 2004). Visserligen är det endast en liten minoritet 
medborgare som engagerar sig i politiken men det kan bero på att medborgaren 
förhindras eller avskräcks av det nuvarande politiska systemet trots intresse för 
politik. Dessutom bör vi minnas att många av anhängarna till deliberativ 
demokrati anser att deliberativa samtal även innebär en demokratisk fostran som 
därmed skulle leda till mer kunniga och engagerade medborgare.  
 
Strävan mot att alla medborgare ska delta har även problematiserats av Andreas 
Bergh och Daniel Rubenson (2001). De menar att man inte både kan hävda att 
demokrati förutsätter att alla deltar och förespråka en syn på medborgaren som 
unik. Hur ser vi så fall på dem som inte vill delta? Människor har olika 
uppfattningar om vad som ingår i ett gott liv, alla tycker inte om samma saker 
och vad den ena värderar högst kan för den andre vara meningslöst och slöseri 
med tid. Ska den som väljer att spela tennis istället för att delta i den politiska 
processen på något sätt göras om eller ses som en medborgare vars agerande 
leder till en sämre demokrati? Bergh & Rubenson framhåller att den som 
bestämmer sig för att i en väl fungerande demokrati ska medborgarna delta 
aktivt påstår att det är finare eller bättre att vara politiskt engagerad än att spela 
tennis, och ”[d]et är en inskränkt och föga tolerant hållning” (Bergh & 
Rubenson, 2001, s. 34). 
 
Ett annat praktiskt problem är hur deliberationens ideal ska kunna 
implementeras i dagens samhälle (Reinikainen & Reitberger, 2004). Det 
förefaller illusoriskt att deliberativa samtal, där alla berörda deltar effektivt, 
skulle kunna ske på t.ex. nationell nivå men om man begränsar antal deltagare 
eller tillfällen leder det till bristande legitimitet.  
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Det har även ifrågasatts om det alls är möjligt att ens mellan en handfull 
människor skapa förutsättningar för deliberativa samtal (Naurin, 2001). I 
verkligheten vore det orealistiskt att tro att människor kan delta som jämlikar. 
Människor har olika styrkepositioner gentemot varandra och skilda resurser när 
det gäller vältalighet, förmågan och vanan att argumentera och övertyga andra. 
Det är därför mer troligt att det skulle finnas dominerande aktörer i den 
delibererande populationen såväl som i andra politiska sammanhang. Det skulle 
kunna leda till att intellektuellt resursstarka grupper, som är vana att offentligt 
försvara och motivera sin ståndpunkt, får ett inflytande de annars inte kan uppnå 
i en representativ majoritetsmodell på bekostnad av resurssvaga grupper som 
saknar medel att formulera sig effektivt (Reinikainen & Reitberger, 2004). Till 
exempel de akademiker som förespråkar deliberativ demokrati. Visserligen kan 
deliberativa demokrater bemöta den kritiken med att även representativ 
valdemokrati har ett ojämnt spritt deltagande enligt samma mönster och att 
orättvisan uppvägs av andra positiva effekter i den deliberativa demokratin. Men 
man kan också fråga varför vi ska äventyra den demokrati vi har idag, en 
medborgare – en röst, om alternativet inte är bättre.    
 
Ineffektiva beslutsfattanden och problem med oklar ansvarsfördelning är två 
ytterligare invändningar mot deliberativ demokrati (Naurin, 2001). I det första 
fallet handlar det om att ett utdraget överläggande inte är särskilt effektivt utan 
”[n]ågon måste fatta besluten och det måste ske inom rimliga tidsramar” 
(Naurin, 2001, s. 48). I det senare fallet påpekas att makten och inflytandet över 
den politiska processen skiljs från ansvaret och kanske inte finns hos samma 
aktör.  
 
Slutligen bör nämnas frågan om den deliberativa demokratins s.k. politiska färg 
(Reinikainen & Reitberger, 2004). Kritiker har påpekat att diskussioner om 
förståelse och det gemensammas bästa kan fungera som ett kamouflage som 
maskerar att man egentligen förespråkar en viss politisk ideologi eller 
samhällsvision. Istället för att tala om orättvisa och de fattigas intresse talar man 
om hot mot demokratin och förutsättningar för ett öppet demokratiskt samtal. 
Eftersom anhängare till deliberativ demokrati har en tendens att även förespråka 
egalitära politiska uppfattningar och flera av dem ser ingen motsättning mellan 
egalitär rättvisa och demokrati kan frågan om demokratisynens politiska hemvist 
väckas.  
 

5.3 Den gyllene medelvägen 
 
Trots den gemensamma kärnan som redogjordes för tidigare råder stora 
skillnader mellan de olika politiska filosofer som på något sätt är anhängare till 
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deliberativ demokratisyn (Premfors & Roth, 2004). Enligt John Dryzek har vi att 
göra med två inriktningar, en liberal och en radikal. Den förstnämnda innehåller 
visserligen deliberativa inslag men lyckas samsas väl tillsammans med liberal-
konstitutionellt tänkande medan den sistnämnda har bevarat den kritiska 
grundattityden. Kritiken mot demokratisynen riktar oftast in sig mot den 
radikala inriktningen. Den mer liberala inriktningen kallas av Reinikainen och 
Reitberger (2004) för diskursiv demokrati. I den modellen tänker man sig att 
deliberation ska spridas i den offentliga sfären och i föreningslivet m.m. men 
istället för att ersätta vanliga demokratiska systemet ska det existera parallellt 
med det och fungera som ett komplement. Deliberation blir då ett verktyg för att 
samla in information och få ökad förståelse inför beslutsfattande. I och med det 
förlorar den deliberativa demokratin en hel del av sin kritiska udd och blir 
okontroversiell samt fullt förenlig med ett mer traditionellt demokratiideal.  
 
De senaste åren har det kommit flera utredningar och förslag på hur den svenska 
demokratin bör utvecklas (Hedlund, 2002). Den svenska maktutredningen, 
demokratiutredningen, kommundemokratikommitén, m.fl. för alla fram idén om 
deliberativ demokrati på olika sätt. Vad de har gemensamt är att de vill förena 
den representativa demokratin med deltagardemokrati. De menar att ökat 
medborgerligt deltagande fördjupar det nuvarande systemet, ger bättre 
förankring och ökad legitimitet för både de förtroendevalda och deras beslut. 
”Det handlar alltså inte om att ersätta, utan om att förbättra den representativa 
demokratin” (Hedlund, 2002, s. 17). Desto fler deltagare desto bättre är 
utredningarnas syn  på medborgerligt deltagande. Det allmännas uppgift blir 
därmed att undanröja hinder och skapa förutsättningar för samt uppmuntra ett 
aktivt deltagande.  
 
Deliberativ demokrati syftar i uppsatsens studie på den mer radikala inriktningen 
medan den liberala inriktningen/diskursiva demokratin kallas för en gyllene 
medelväg.   
 

5.4 Politikernas perspektiv 
 
Hur ser svenska politiker på demokrati, deltagande och sin egen roll? Marika 
Sanne (2004) har intervjuat kommunala fritidspolitiker om vad de gör och 
varför. Politikernas uppfattning av sitt uppdrag är att de ska se till helheten och 
arbeta för att förbättra samhället. Vidare menar de att för att kunna få 
helhetssynen måste de ha kunskap om olika saker och få in nya synpunkter. Då 
spelar en öppen diskussion en central roll. Det är, enligt politikerna, i en öppen 
diskussion med alla berörda parter som skilda aspekter framträder och 
politikerna kan vrida och vända på förslagen. Därefter kan de ta ett substantiellt 
bra beslut.  
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Därmed ser de sig inte som opartiska utan tvärtom anses det vara en tillgång för 
en nämnd om dess ledamöter är berörda för att det leder till engagemang och 
aktivitet. Nämnden behöver berördhet av olika slag som kan tillföra nödvändiga 
erfarenheter, kunskaper och perspektiv för att målet ett bättre samhälle ska nås. 
De anser också att det är naturligt att människor engagerar sig mer i frågor de är 
personligt berörda av men det finns motiv till partiskhet som anses förbjudna. 
Framförallt bör man inte engagera sig politiskt för arvodet eller för den status 
och makt uppdraget kan innebära. Partiskhet på grund av föräldraskap, 
bostadsort, kön och etnicitet ses däremot som oundvikliga och positiva motiv för 
engagemang. Argumenteringen ska dock inte handla om vad som är bra för en 
själv som privatperson utan om vad som är bra för samhället i stort. Dessutom 
måste en god politiker lyssna till andra och vara beredd att ändra uppfattning. I 
slutändan ska politikern göra en sammanvägning av samtliga inlägg i 
diskussionen. Ovanstående förhållningssätt förväntar sig politikern i viss grad att 
finna även hos andra, medborgare eller tjänstemän m.fl. De bör också såväl 
lyssna som argumentera, acceptera andras skäl såväl som presentera sina egna.   
 
Maria Hedlund (2002) har intervjuat kommunpolitiker om uppfattningar när det 
gäller medborgerligt deltagande som ett sätt att fördjupa demokratin. Här bör 
nämnas att det handlar om medborgerligt deltagande i en vidare mening än vad 
fallstudien kommer att fokusera på. Resultatet av Hedlunds intervjuer visar att 
de betonar olika saker men som helhet verkar politikerna vara införstådda med 
vad medborgerligt deltagande kan innebära. En del påpekar att hindren är 
oöverstigliga och därför vill de inte sträva efter ökat deltagande, andra vill 
försöka öka deltagandet trots hindren men har lite olika åsikter om var det bör 
ske, i den kommunala vardagen eller i partierna. En av de borgerliga 
kommunpolitikerna anser att det är ett politiskt modeord och följer upp 
uttalandet med kraftfull kritik mot sina motståndare. Det kan vara ett övervägt 
ställningstagande mot deltagande men det kan också vara uttryck för allmän 
aversion mot politiska motståndare. Andra borgerliga politiker har en mycket 
positiv syn på ökat deltagande och en moderat politiker anser att det är helt i 
linje med deras partiprogram. Bland de socialdemokratiska politikerna är inte 
åsikterna entydigt desamma som regeringens. Några svarar i enlighet med 
tidigare nämnda utredningars idéer medan en menar att det är orealistiskt med 
medborgerligt engagemang samt att det är politikerna som är bärare av 
demokratin.  
 
Även om uppfattningen att medborgerligt deltagande bör uppmuntras finns på 
flera håll, verkar inte intentionerna med aktiva medborgare som gemensamt 
engagerar sig i kollektiv problemlösning ha vunnit gehör i den praktiska 
politiken (Hedlund, 2002). Deltagandet uppfattas av kommunpolitikerna som 
sparsamt och de menar att människor inte engagerar sig på grund av tidsbrist 
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och för att de är nöjda med den förda politiken. Dessutom anser politikerna att 
när deltagande ändå sker handlar det om att tillgodose egenintressen eller så sker 
det tack vare kommunens ansträngningar för att uppmuntra medborgarna till 
engagemang. En enkät som Kommunförbundet och Landstingsförbundet har 
gjort gav att kommunpolitikerna har en överlag positiv bild av hur den lokala 
demokratin fungerar och att majoriteten av dem visar ett måttligt intresse för 
mer direkt medborgarinflytande. Det bekräftas av Stig Montin som, enligt Maria 
Hedlund, menar att verksamheter vilka gynnar den representativa demokratin 
samt de etablerade politikerna prioriteras och att högt medborgardeltagande inte 
betraktas som ett mål i sig.  
 
Sammantaget anser Hedlund (2002) att huvudspåret i den nationella retoriken 
befinner sig på ett stort avstånd från hur kommunpolitikerna uppfattar den 
kommunala verkligheten. De politiker som har en positiv inställning till 
medborgerligt deltagande är nästan uteslutande politiker som inte ser några 
problem med deltagandet och som hänvisar till mindre avancerade former av 
medborgerligt engagemang, t.ex. brukarinflytande eller att man pratar med sin 
lokale politiker när man möts på gatan. De som anser att deltagandet inte bör 
öka baserar det på praktiska problem med att genomföra mer avancerade former 
av deltagande. Vidare menar Hedlund att ”kommunpolitikerna i [hennes] 
undersökning hyser ett pragmatiskt demokratiideal utan ett omfattande 
medborgardeltagande: demokrati för politiker” (Hedlund, 2002, s. 55).  
 

5.5 Lokal mobilisering 
 
År 1987 startades kampanjen Hela Sverige ska leva!2 för att stimulera till lokal 
mobilisering på den svenska landsbygden (Berglund, 1998). Det var en reaktion 
på efterkrigstidens tilltro till stordrift och urbanisering. Människor flyttade till 
städerna där det fanns arbete och lämnade landsbygden med ett minskande 
befolkningsunderlag och därmed svårigheter att behålla affär, skola m.m. 
Kampanjen utgjorde startskottet för en lokal mobilisering på bred front på den 
svenska landsbygden och blev en stor framgång. Dess centralorgan, 
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, har kommit att bli riksorganisationen 
för de idag ca 4400 anslutna lokala utvecklingsgrupperna (BygdeNet, 2005). 
Utvecklingsgrupperna kallar sig sockenråd, byalag, intresseförening, 
aktionsgrupp, bygdekommitté m.m. De är spridda över hela Sverige men vissa 
regioner och kommuner har klart fler i förhållande till folkmängden än andra 
(Berglund, 1998). Det kan skilja stort även mellan olika landsbygdsförsamlingar 
inom en kommun trots ytligt sett likartade förutsättningar.  

                                           
2 Det var egentligen en sammanslagning av dels kampanjen Landsbygd -90, vilken var initierad av regeringen 
samt Europarådet, och dels en kampanj som olika organisationer samt folkrörelser, bl.a. Hembygdrörelsen, 
startade under namnet Nationella Folkrörelsekommittén.  
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Enligt Jan Olsson kan man dela upp de lokala grupperna i två idealtyper (Olsson 
& Forsberg, 1997). Dels hembygdsgruppen vars övergripande syfte är att 
bevara. De ägnar sig åt kultur- och fritidsaktiviteter, har historiefokusering och 
ett inåtvänt omvärldsperspektiv. Dels mobiliseringsgruppen som vill förnya, 
ägnar sig åt samhällsarbete för lokal utveckling och är framtidsorienterade. De 
har ett utåtriktat omvärldsperspektiv. Grupperna engagerar sig i de lokala 
levnadsvillkoren och försöker förbättra för lokalbefolkningen på olika sätt 
(Berglund, 1998). De vill åstadkomma fungerande service, skapa större social 
gemenskap och möjligheter att bo kvar samt försörja sig i bygden. Grupperna 
stödjer lokala företagare, gör turismsatsningar och bygger gemensamhetslokaler 
samt bostäder. Några grupper tillkommer som en reaktion mot politiska beslut 
om försämringar när det gäller möjligheterna att bo och arbeta i bygden. En 
tydlig gemensam nämnare för grupperna är aktiviteter som syftar till ökad 
gemenskap mellan människorna i bygden enligt en kartläggning av 
kulturgeografen Ulla Herlitz från 1998 (Berglund, 1998). Nära 80 procent av 
grupperna har ökad trivsel som sitt syfte, 68 procent har aktiviteter för att gynna 
kulturen i bygden och ungefär 50 procent har arbetat med att ordna 
samlingslokaler. Samma kartläggning visar att gruppernas aktiviteter annars 
täcker de flesta frågor som normalt faller inom kommuners och andra 
myndigheters ansvarsområden såsom skola, barn- och äldreomsorg, vägar, 
tele/data, bostäder, samt frågor som rör sysselsättningen och näringslivet.  
 
Anna-Karin Berglund (1998) har studerat nio lokala utvecklingsgrupper på 
landsbygden och analyserat sociala och politiska processer inom grupperna. 
Hennes resultat visar att förutom släktband är ett lokalt föreningsliv och 
informella intressegemenskaper grunden för social gemenskap samt ekonomiska 
nätverk i de aktuella bygderna. Sammankomster som ger lokalbefolkningen 
möjlighet att träffas och umgås skapar gemensamma referensramar om hur den 
egna bygden fungerar socialt, politiskt och ekonomiskt. Reproduktionen av den 
gemenskapen kan inkludera nyinflyttade som får tillfälle att göra bekantskaper i 
bygden och sommargäster som får en chans att komma närmare de fastboende. 
Men i vissa bygder omfattas bara en äldre traditionsbärande generation. 
 
Hösten 1990 startade dåvarande statliga Glesbygdsdelegationen tillsammans 
med cirka 20 kommuner projektet 90-talets Byapolitik (Berglund, 1998). Det 
pågick fram till 1996 och ökade under tiden till bortåt 70 kommuner och 
omkring 800 lokala utvecklingsgrupper. Marianne Bull och Per Årman gjorde 
en studie år 1997 (Berglund, 1998) som bland annat visar att ett av projektets 
syften, att stärka demokratin i kommunerna och bygderna, trots vissa tecken på 
intensifiering och fördjupning fortfarande har brister på såväl kommun- som 
bygdenivå när det gäller politiskt svaga grupper som kvinnor och ungdomar.  
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Staffan Bond menar, enligt Berglund (1998), att det lokala utvecklingsarbetet 
kan tolkas som en vildvuxen men handlingskraftig gräsrotsrörelse med grupper 
som inte behöver följa omvärldens regler och beslutsordning. De kan utveckla 
en egen ordning om de vill, en som inte passar ihop med konventionella 
beslutsprocesser eller avspeglar partipolitiska motsättningar. De verkar i en 
mycket konkret geografisk miljö, i en eller flera byar med gemensamma 
intressen. Deras lokala utvecklingsprocess kan gälla både gruppens organisation 
och dess verksamheter. Några utvecklingsgrupper stannar vid en mindre 
arbetsinsats och enstaka frågor medan andra strävar efter större lokalt inflytande, 
vissa grupper även efter självförvaltning. Olsson menar att det finns ett 
grundläggande dilemma mellan självständigt lokalt utvecklingsarbete och ett 
mer formaliserat samspel med kommunen (Olsson & Forsberg, 1997). Det är 
inte självklart att det är positivt om utvecklingsgruppen involveras i den 
kommunala organisationen i allt för hög grad eftersom de behövs som mylla och 
undervegetation för det politiska systemet. Det är en mycket viktig funktion för 
en väl fungerande demokrati som vi ska vara rädda om, påpekar Olsson.  
 

5.6 Motsägelsefull politiksyn 
 
Det finns en motsägelsefylld politiksyn bland utvecklingsgrupperna (Olsson & 
Forsberg, 1997). Å ena sidan finns tydliga ambitioner att förändra hur den 
svenska lokalpolitiken fungerar. De har en demokratikritik som går ut på att det 
finns ett demokratiskt underskott, framför allt på landsbygden. Å andra sidan 
används ord som partiopolitisk och opolitisk i deras eget förändringsarbete 
samtidigt som de genomför demokratiska val. Lite tillspetsat innebär det att de 
ibland vill ”ersätta eller komplettera en existerande politik utan ’verklig’ 
demokrati med en demokrati utan politik” (Olsson & Forsberg, 1997, s. 65). 
Olsson tolkar detta som ett uttryck för att politik idag förknippas med 
partipolitik och att övrig kollektiv handling betraktas som föreningsverksamhet 
m.m. Därför vill en del inte använda politikbegreppet medan andra istället 
försöker vidga begreppet genom att t.ex. kalla förändringsarbetet för byapolitik.  
 
Om politik definieras som kollektiv värdefördelning eller nyttjandet av 
gemensamma resurser, då är gruppernas arbete politiskt (Olsson & Forsberg, 
1997). Deras beslut handlar om vägval för byarnas utveckling, den framtida 
värdefördelningen. Däremot skiljer de sig från traditionell partipolitik när det 
gäller synen på konflikt och samverkan. Partiideologiskt arbete innebär ofta att 
man tydliggör och fokuserar på skillnaderna och motsättningarna mellan olika 
aktörers uppfattningar för att skapa politisk dynamik. Utvecklingsgrupperna 
däremot fokuserar istället på gemensamma nämnare samt samarbete. En nästan 
antipolitisk attityd som främst handlar om kritik mot partipolitik kan ofta 
återfinnas hos gruppernas medlemmar, ibland även hos dem som är politiskt 
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aktiva. Innehållsmässigt har grupperna en pragmatisk problemorientering och 
vill lösa konkreta problem för det gemensamma bästa. När det kommer till 
form- och processvärden framstår grupperna dock som klart ideologiska. Det 
handlar om en renässans för det lokala, om samhällsplanering underifrån och 
behovet av geografiskt samt institutionellt gränsöverskridande samarbete.  
 

5.7 Viktiga förutsättningar 
 
En viktig förutsättning för lokal mobilisering är engagerade och aktiva 
människor. Henrik P. Bang och Eva Sörensen skriver om vardagsmakare 
(Röjmalm, 1998). Det är människor som gör det själva med fokus på den 
konkreta politiken i sitt vardagsliv. De intar en pragmatisk hållning samt månar 
om att avgränsa sitt vardagsmakeri från expertpolitikens villkor och problem i 
kommunen. Men de ser experter som en andra och inte som en fiende.  
 
Initiativkraftiga ledare har visat sig också vara mycket betydelsefullt (Berglund, 
1998). De fungerar som språkrör gentemot kommunen m.fl. och deras 
kontaktnätverk används i lokala utvecklingssammanhang men även för att hjälpa 
enskilda personer. Ledarskapet kräver stora arbetsinsatser och pressen upplevs 
ofta som hög, speciellt vid motgångar då ledaren förväntas driva på arbetet och 
entusiasmera de som sviktar.  
 
När det gäller att värva aktiva medlemmar kunde det se ut på olika sätt bland 
grupperna i Berglunds studie (1998). Till exempel kunde de rikta in sig på att 
utveckla samarbetsformer med ortens föreningar och på så sätt undvika 
konkurrens om befolkningen. Flera grupper använde informationsutskick för att 
både informera och entusiasmera befolkning i bygden, många värvade aktiva 
och spred information vid olika sammankomster i området och en annan vanlig 
informationskanal var den så kallade djungeltelegrafen. Alla grupper hade mött 
olika grader av ointresse och motstånd när de försökte mobilisera bygdens 
befolkning. Det var svårt att engagera folk och en del personer agerade 
bromsklossar. I vissa bygder kom aldrig någon riktig lokal mobilisering till 
stånd trots utvecklingsgruppens försök under flera år. Det bristande kollektiva 
engagemanget berodde för det mesta på avsaknandet av rekryteringsnätverk på 
grund av att det inte fanns etablerade former för socialt liv och ekonomiskt 
utbyte.  
 
En annan viktig förutsättning är att människorna känner en platsgemenskap. 
Gruppernas aktiva medlemmar engagerade sig i ideellt arbete av både 
ekonomiska och sociala skäl (Berglund, 1998). Det bildades informella, 
ekonomiska nätverk samtidigt som det ideella arbetet gav den enskilde personen 
en känsla av tillhörighet och delaktighet. Föreningslivet innebar för många ett 
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engagemang i lokalbefolkningen och den lokala miljön men relationen till 
platsen kunde vara baserad på såväl andras som egna minnen. Berättelser om 
hur bra samarbetet fungerade förr bidrog till att skapa en positiv kollektiv 
identitet åt bygdens innevånare, de gav kontinuitet och trygghet. Dessutom gav 
berättelserna stöd och former till det arbete som dagens utvecklingsgrupper 
lägger ned samt argument i förhandlingar. Det sista genom att de vittnar om vad 
bygdens befolkning är kapabla att genomföra tillsammans. Studien visar till och 
med att om det inte finns en egentlig platsrelaterad gemenskap i bygden som 
stöd vid gruppens identitetsuppbyggnad blir den kollektiva handlingen kraftlös 
eller möjligen fokuserad på enstaka frågor.  
 
I en och samma utvecklingsbygd kunde det finnas flera platsrelaterade 
gemenskaper enligt Berglunds studie (1998). Det fanns då svårigheter med att 
samla flera byar i en enda utvecklingsgrupp. Det kunde bero på att byarna var 
socialt åtskilda och befolkningen inte gärna umgicks över sockengränser eller att 
byarnas utveckling demografiskt var mycket olika. Det kunde även bero på 
geografiska hinder i form av ett stort skogsområde, brist på vägar m.m. som 
leder till att de olika bygdedelarna skiljs av ifrån varandra.  
 
En tredje mycket viktig förutsättning för att utvecklingsgruppernas projekt ska 
bli framgångsrika är en konstruktiv relation till kommunen (Berglund, 1998). 
Grupperna hade alla mött någon form av ointresse, misstro eller motstånd i sina 
kontakter med kommunen. De grupper som lyckades genomföra större projekt 
hade vid en jämförelse med andra grupper väl utvecklade kontakter med den 
kommunala organisationen. Flertalet av alla utvecklingsgrupperna uppfattade 
ekonomiskt stöd från omvärlden, kommunen eller länsstyrelsen m.fl., som 
avgörande för att lokala utvecklingsprojekt överhuvudtaget skulle komma igång. 
Dessutom var det mycket vanligt att studiens grupper hade ledare och andra 
medlemmar med erfarenhet av offentlig förvaltning, föreningsliv och/eller var 
politiskt engagerade. Medlemmar som kunde röra sig mer obehindrat i systemet, 
med vana att skapa kontakter på olika samhällsnivåer och med kontaktnät där 
politiker och tjänstemän ingick sågs som viktiga tillgångar för gruppen. Även av 
de medlemmar som inte hade dessa resurser.   
 
Människor som är medlemmar i olika intresseföreningar men med en ideologisk 
förankring i ett politiskt parti kallas för brobyggare av Helen Röjmalm (1998). 
De känner sig lika hemma och rör sig obehindrat i såväl den lilla som den stora 
politiken men känner dock oftast större förankring och lojalitet mot den 
konkreta politiken i sin egen bygd. De använder därför sitt överlappande 
medlemskap för gruppens/bygdens bästa istället för partiets/kommunens bästa. 
Brobyggaren har en förståelse för den offentliga administrationens språk, regler 
samt normer och fungerar för utvecklingsgruppen som en översättare av dessa.  
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5.8 Vad har gjorts i kommunerna? 
 
Den litteratursökning jag har gjort gav mycket lite om kommunernas försök att 
föra en medborgardialog i den mening Uppsala kommun och deliberativ 
demokrati menar. Det som finns handlar framför allt om olika typer av 
rådsorgan och medborgerlig initiativrätt. Mikael Gilljam, Ola Jodal och Oskar 
Cliffordson (2003) har dock genomfört en kartläggning av kommunernas 
demokratiutvecklande åtgärder och arrangemang. De har frågat efter olika 
former av åtgärder, bl.a. kommunens interna demokratiarbete, 
informationskanaler och stärkt brukarinflytande. Det författarna kallar för 
medborgardialog innebär en dialog mellan politiker och medborgare där 
medborgarna aktivt deltar. Exempel på detta är frågor vid fullmäktigemöten, 
debattforum på kommunens webbplats eller opinionsundersökningar bland 
kommunens medborgare. Det finns två åtgärder som kan jämföras med Uppsala 
kommuns medborgarforum i Rasbobygden. Dels möten med utvalda grupper 
och dels stormöten. I det första fallet handlar det om möten som riktar sig till en 
viss del av kommunens befolkning, t.ex. ungdomar eller pensionärer. I det andra 
fallet är det ett möte i någon enskild politisk fråga vid enstaka tillfällen som är 
öppet för alla. Författarna ser dessa åtgärder som exempel på försök att stärka 
den representativa demokratin. De särskiljer sådana åtgärder från andra åtgärder 
vilka de menar syftar till att stärka medborgarnas politiska deltagande.   
 
Medborgarforumet i Rasbobygden var å ena sidan riktad till en särskild grupp 
även om gruppen var geografiskt definierad, boende i Rasbobygden, och inte 
gällde en viss ålder eller liknande. Å andra sidan var det öppet för alla och 
fokuserat på välfärdsfrågor i framtiden, vilket visserligen innebär många 
delfrågor men ändå avgränsar vad som ska behandlas under mötet. Dessutom 
har det skett vid ett enstaka tillfälle, för även om det ingår i en serie av möten är 
de övriga riktade mot andra geografiska grupper. Det kan därmed förknippas 
med bådadera mötesformerna och därför redovisas här statistik för dem båda. 
 
När det gäller möten med utvalda grupper är det en fjärdedel, 25 procent, av 
Sveriges 279 kommuner som regelbundet genomför denna åtgärd (Gilljam m.fl., 
2003, tabell 7 s. 11). Vid enstaka tillfälle är det 35 procent som har gjort det 
medan 38 procent aldrig har genomfört en sådan åtgärd. Uppgift saknas från 2 
procent av kommunerna. Anordnar stormöten är det 17 procent av kommunerna 
som regelbundet gör och 61 procent, sex av tio, har gjort det vid enstaka 
tillfällen. Det är 21 procent av kommunerna som aldrig har genomfört ett 
stormöte. Här saknas uppgift från 1 procent av kommunerna. Vid en 
rangordning efter förekomst av alla de 27 åtgärder för demokratiutveckling som 
ingick i undersökningen hamnar möten med utvalda grupper på 17:e plats och 
stormöten på 20:e plats i listan (Gilljam m.fl., 2003, tabell 16 s. 25).  
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6 AKTÖRERNAS SYN PÅ MEDBORGARDIALOG 
 
Först får kommunen, d.v.s. politiker och tjänstemän, komma till tals och 
beskriva hur de ser på medborgardialog. Därefter får de föreningsaktiva förklara 
begreppet. Slutligen sker en jämförelse mellan kommunens och aktivisternas 
begreppsdefinitioner.   
 

6.1 Kommunen 
 
En av politikerna framhåller att medborgardialogen består av två delar. Dels att  
 

sprida information om det politiska arbetet och vad som pågår. Det är en 
grundbult i det här. (R7)  

 
Dels att man ”frågar medborgarna om åsikterna kring någonting speciellt” (R7). 
En annan betonar tvärtemot att det är viktigt att ”man skiljer på, vad är dialog 
där du är intresserad av vad medborgarna tycker och vad är information” (R8). 
Motsättningen dem emellan behöver inte vara så stor egentligen. Den första 
politikern menar att det är viktigt att alla som deltar i en dialog har likadana 
förutsättningar när det gäller tillgång till information och ser därmed det som en 
viktig del av medborgardialogen. Även den andra politikern kan anse att 
förutsättningarna bör vara likartade men vilja tydligt skilja på när man 
informerar, och när man för en dialog. Den ena lyfter dock fram information  
som en del av dialogen medan den andra poängterar vikten av att skilja dem åt.  
 
Några politiker definierar medborgardialog som en kontakt med medborgarna 
och att den ger insyn i varandras sfärer. ”Det viktigaste, kärnan i det, det är 
kontakten mellan oss politiker och medborgarna” (R10) tycker en av dem. ”För 
mig innebär [medborgardialog] att vi ska ha kontakt med medborgarna på ett bra 
sätt” (R12) säger en annan. Samma politiker säger att  
 

medborgardialogen har ett bra syfte så tillvida att […] vi blir synliga, att vi är 
vanliga personer och inte någonting väldigt högt upp. Det ser jag också som 
väldigt positivt. (R12)  

 
Ytterligare en annan politiker säger att ”det här är ju ett sätt för oss att försöka få 
en direktkontakt med medborgarna och höra vad de tänker och tycker” (R15). 
Politikern menar även att det ger ”en bild av hur människorna själva upplever 
sin vardag och hur de skulle vilja ha den organiserad, och det på ett sätt som 
man annars aldrig skulle få kläm på” (R15). Flera politiker lyfter fram 
lyssnandet och inhämtningen av kunskap mer tydligt. En säger att 
medborgardialog innebär att man ”samlas och lyssnar in vad medborgarna vill 
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så att man politiskt ska kunna använda det i sitt uppdrag som politiker” (R9). En 
annan påpekar att som politiker ”så ska man inte sitta och bubbla hela tiden”, 
utan politiker ska ”lyssna i första hand och sedan försöka göra något bra av det 
som har kommit fram” (R19). De politiker Sanne (2004) intervjuade ansåg att de 
måste få in kunskap och synpunkter från olika håll för att kunna se till helheten 
vilket var deras uppdrag enligt dem själva. Uppsalas politiker har alltså samma 
uppfattning. 
 
Politikernas syn på medborgardialog handlar därmed om att ge bättre förankring 
och kontakt mellan politiker och medborgare. Tillgång till nya synpunkter och 
kunskaper behövs men det är politikerna som ska ta besluten. En av politikerna 
som inleder med att man ska lyssna om man har en medborgardialog påpekar 
även att det kan finnas andra argument än de som medborgarna i en dialog lyfter 
fram. Därmed blir det viktigt att tala om att ”jag lyssnar på dig men det är inte 
samma sak som att du får som du vill” (R12). Det kan jämföras med den 
politiker som menar att går du ut och frågar medborgarna ”så ska du vara 
intresserad av att lyssna på svaret och vara beredd att ändra det utifrån vad som 
framkommer” (R8). De utesluter inte varandras inställningar. Den första kan 
vara beredd att ändra något innan dialogen men i slutändan välja att inte göra det 
p.g.a. andra argument, och den andra menade inte att man ska vända kappan 
efter vinden och ändra inställning beroende på vem man pratar med. Deras lite 
olika attityder till trots, ingen av dem lägger själva beslutsfattandet i 
medborgarnas händer utan det är politikern som tar beslutet, efter att mer eller 
mindre ändringsbenäget ha lyssnat till andras argument. De verkar därmed inte 
vilja ersätta det representativa systemet för ett där medborgarna själva tar beslut 
efter deliberativa samtal. 
 
Det finns de som framför kritik mot det nuvarande systemet. ”Medborgardialog 
är ju ingenting nytt” (R7), påpekar en av politikerna, ”det nya i och med 
omorganisationen är, att man har givit olika nämnder faktiskt i uppdrag att ordna 
medborgardialog i ordnade former för hela nämnden” (R7). Vidare menar 
respondenten att ”[m]edborgardialog har jag jämt som förtroendevald […] så att 
de medborgare som jag vet har valt mig, de har jag ständig dialog med” (R7). I 
nämndens ordnade medborgardialog blir det ofta ett glapp mellan nämndernas 
mål att ange riktning och medborgarnas synpunkter som handlar om hur man 
ska genomföra verksamheten, tilläger politikern lite senare. En annan, dock 
tillhörande det motsatta politiska blocket, kritiserade också de ordnade 
formerna. I den nya organisationen byråkratiseras hela processen menar 
politikern eftersom det finns en tjänsteman som ansvarar för medborgardialogen 
och sköter kontakterna med olika organisationer m.m. Politikern ”tycker att man 
har institutionaliserat hela medborgardialogen från det spontana, det folkliga till 
de mera institutionsliknande formerna” (R10) och ”gillar inte de nya formerna” 
(R10). Man har även infört två stycken kontaktpolitiker i nämnden, en från varje 
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block, som det är meningen att organisationer med flera ska vända sig till. Dessa 
två politiker ska sedan vidarerapportera till de andra i nämnden. Respondenten 
tycker att detta är ännu ett fall av ordnade former som fungerar likt ett filter. Den 
kritiska politikern anser emellertid att ”den nya organisationen, trots allt, är 
mycket, mycket bättre än den gamla” (R10). Politikern är ”stark anhängare till 
nya organisationen men den nya organisationen är så pass ny så den har 
barnsjukdomar och kan förbättras” (R10). Det är dock inte alla politiker som är 
positiva till den nya organisationen som helhet, en av dem anser att det  
 

är en tjänstemannaprodukt som egentligen minskar medborgarnas inflytande. Det 
är ett tjänstemannastyre i större utsträckning nu (R9) 

 
vilket respondenten ser som väldigt negativt. Men även denna politiker menar 
att medborgardialog handlar om att lyssna på medborgarna och samla in 
kunskap vilket ses som viktigt. Kritiken handlar alltså om utformningen av 
systemet i Uppsala och inte grundtanken. Följaktligen vill inte ens kritikerna ha 
en ny genomgripande ändring likt de radikala anhängarna av deliberativ 
demokrati. Hedlund (2002) påpekade att politiker som är positiv till 
medborgerligt deltagande tänker på mindre avancerade former, det verkar 
stämma även på Uppsalas politiker.    
 
Den senast citerade respondenten ansåg att den nya organisationen är en 
tjänstemannaprodukt. Med det i åtanke blir det än mer intressant att nu gå över 
till tjänstemännens syn på medborgardialog. 
 
Den nya organisationen anses utav en tjänsteman ge en god grund för 
medborgardialog ”om man utnyttjar det så som teoretiska tänket är” (R2) 
eftersom ”man har tydliggjort det politiska perspektivet väldigt kraftigt” (R2) i 
och med uppdelningen mellan brukare och medborgare. En annan av 
tjänstemännen påpekar att samhället är idag komplext, har ett snabbare tempo 
och ”kräver sådana kunskaper så att tjänstemännen har ju fått en, med all rätt en 
stark roll” (R5). Medborgardialog sköttes tidigare av partierna men ska enligt 
nya organisationen skötas av tjänstemännen istället säger respondenten som 
fortsätter med att politikerna ”vill få det serverat” (R5). Men respondenten 
framhåller också att det är beundransvärt att människor orkar vara 
fritidspolitiker. Den först nämnda tjänstemannen (R2) är mer positiv till 
förändringen. Respondenten påpekar att man måste acceptera och respektera att 
människor inte formerar sig som tidigare och därför erbjuda medborgarna andra 
sätt än partierna för att föra fram sina åsikter. Enligt en tjänsteman (R6) innebär 
den nya organisationen att både politiker och tjänstemän har fått nya roller och 
måste arbeta mer processinriktat. Sin egen roll i medborgardialogen preciserar 
respondenten till att vara den som tar fram beslutsunderlag och förslag till hur, 
var och när samt marknadsföra dialogen. Det är detta som även den andra 
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tjänstemannen, R5, menade med att sköta dialogen, inte att politikerna ska 
uteslutas helt. Det finns också en tjänsteman  som tycker att deras roll är 
”framför allt att stödja nämnden för det är politiker som ska föra dialogen” (R3).  
 
Medborgardialogen handlar om att medborgarna är med och ”diskuterar de 
prioriteringar som uppdragsnämnden tänker göra när de fattar beslut” (R2), att 
medborgarna är med och för fram vilka prioriteringar de ser som viktigast. 
Respondenten poängterar skillnaden mellan dialog och ”information som är 
envägskommunikation och inte dialog på något sätt” (R2). Tjänstemannen anser 
att ”det viktiga med medborgardialogen det är ju egentligen att man som 
förtroendeman ges en möjlighet att få ytterligare en input innan man går till 
beslut” (R2). En annan menar att det är ”medborgarnas möjlighet att mellan 
valen påverka utvecklingen” (R3) och att medborgardialogen ”innebär att man 
inhämtar innevånarnas synpunkter” (R3). Båda har därmed inställningen att det 
rör sig om åsiktsinsamling som kan påverka beslut. Den senare tar även upp 
ännu ett skäl att ha medborgardialog, nämligen att få folk att engagera sig i 
samhället de lever i.  
 
Återigen kan konstateras att det inte är en genomgående förändring som 
eftersträvas. Medborgardialog ses som ett sätt att ge politikerna ett bättre 
underlag inför beslut. Medborgarna har en chans att påverka men de har inte 
beslutsmakten.  
 
Tanken att medborgarnas åsikter kan påverka besluten håller inte alla tjänstemän 
med om. En säger att medborgardialog ”innebär att man i förväg ska försöka 
resonera med medborgarna om - Vart är vi på väg? Vad vill ni?” (R5). Det 
innebär att dialogen bör starta redan ”när idén väcks […] innan det är låst, och 
då måste man ju jobba väldigt långt i förväg och där är vi inte” (R5) konstaterar 
tjänstemannen. Respondenten anser alltså att det bör vara så men att det inte är 
så i verkligheten. En annan säger att det är ett arbetssätt för att inhämta kunskap 
om aktuella områden, lokalkännedom och mjuka värden som man annars kanske 
hade missat. Tjänstemannen har märkt att medborgarna uppskattar mötena och 
känner sig delaktiga i processen vilket skapar en positiv anda. Möjligheten att 
påverka är däremot inte stor enligt tjänstemannen. Medborgarna ” har ingen reell 
påverkansmöjlighet” (R11) säger respondenten som förtydligar sig med att  
 

[d]et spelar roll vad som kommer fram som underlagsmaterial men för besluten 
spelar det ingen roll, oftast inte […] Besluten är ändå politiska”. (R11) 

 
Här framkommer något av en paradox, medborgarnas åsikter spelar roll för 
beslutsunderlaget men påverkar inte besluten. Det skulle innebära att åsikterna 
är bra att ta med i underlaget, för att det ska se gediget ut, men ingen politiker 
bryr sig egentligen om materialet när det är dags att ta beslut. Tjänstemannen 
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måste i sådana fall uppleva sitt eget arbete med underlagsmaterialet som 
tämligen meningslöst. Förutom att det skapar en positiv anda hos medborgarna 
är medborgardialog även ett sätt att informera, att ”föra ut vårt arbete, göra det 
känt” (R11) enligt samme respondent.  
 
Tjänstemännen är inte heller anhängare av deliberativ demokrati utan följer den 
gyllene medelvägen. Det är återigen insamling av kunskap för att politikerna ska 
kunna ta bättre beslut som det fokuseras på. Kritiken riktas i det här fallet mot 
medborgarnas reella möjlighet till påverkan men kritikerna vill inte genomföra 
några radikala förändringar av systemet.  
 

6.2 Aktivisterna 
 
När det gäller de som är aktiva i föreningen Rasbo i Samverkan tycker en att 
medborgardialog innebär ”att man ska kommunicera […], människor ska få 
chansen att få komma till tals” (R14). En annan av de föreningsaktiva anser att 
kommunens representanter ska ”vara med och lyssna av lite granna” (R17) men 
även att man ska ”prata lite från båda håll” (R17). Det formuleras mer tydligt av 
aktivisten som säger att det handlar om ”att medborgarna får vara med och ge 
synpunkter” (R4) men snabbt tillägger att ”eftersom det är dialog så är det ju 
frågan om information från politiker också” (R4). Respondenten menar att det är 
viktigt att medborgarna får ”veta så mycket så man kan bilda sig, liksom en 
riktig uppfattning” (R4). Politiker och medborgare har oftast olika perspektiv 
anser respondenten och tycker att då måste medborgaren få information så att 
denne kan förstå det lite större perspektivet och se förbi egennyttan. Skilda 
perspektiv lyfts fram av ännu en aktivist som anser att det är angeläget att 
kommunen får veta medborgarnas åsikter och önskningar. Det är viktigt för att 
”har man inte de kanalerna så att man kan lyssna på varandra” (R13) innebär det 
att politikerna utgår ifrån sina egna referensramar och bara tror sig veta vad 
andra människor vill. Det är tydligt att aktivisterna inte vill lägga beslutsmakten 
hos medborgarna utan även de ser det som ett tillfälle för utbyte av information 
och åsikter mellan politiker och medborgare.  
 
Två av de föreningsaktiva kopplar direkt ihop begreppet medborgardialog med 
föreningens egen dialog med de boende i Rasbobygden och reflekterar inte över 
kommunen i stort. Den ena (R1) menar att föreningen ska ha en öppen dialog 
med medborgarna i Rasbobygden för demokratins skull och med kommunen för 
att landsbygden inte ska glömmas bort. Den andra berättar att föreningen har 
”försökt engagera så många olika grupper som möjligt lokalt och vaska ur vilka 
tankar som finns” (R16). Vidare har de haft möten om en speciell aktuell fråga. 
Respondenten tycker att ”det blir ändå en slags envägskommunikation 
naturligtvis, det kan ställas frågor” (R16) men de som kommer är ändå mest där 
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för att få information. Även dessa aktivister ser på medborgardialog som ett sätt 
att få mer kunskap om bygdebefolkningens tankar och att göra sin röst hörd.  
 
Slutligen är det en som, precis som en av Hedlunds (2002) politiker, poängterar 
att medborgardialog är ”bara något slags modeord som används väldigt mycket 
och det finns otroligt lite substans i det” (R4). Man skulle kunna tro att 
respondenten är negativ till dialogen i sig men så är inte fallet. Tvärtom är det 
viktigt enligt aktivisten att politiker och medborgare kommunicerar med 
varandra (se ovan). Kritiken riktar sig mer mot att politikerna inte tar till sig 
medborgarnas åsikter i högre grad. Den föreningsaktiva berättar om ett tillfälle 
då många i kommunen ville ha folkomröstning i en fråga vilket politikerna sade 
nej till, och avslutar med att ”medborgardialogen där var ju inte så mycket med” 
(R4). Vidare avslutas intervjun med respondentens kommentar att ”[d]et är 
mycket jobb, det är mycket jobb att köra en sådan här dialog men samtidigt är 
det kul” (R4) vilket bekräftar att respondenten är positiv till medborgardialogen 
som fenomen.  
 
Intressant att notera är att det inte finns någon tydlig skillnad i åsikter om vad 
medborgardialog innebär mellan de som även är politiskt aktiva och de som inte 
är det. Inga radikala förändringar av systemet eftersträvas av aktivisterna men en 
positiv inställning till medborgardialog finns.  
 

6.3 Jämförelse mellan aktörerna 
 
Det finns inga större skillnader mellan politiker och tjänstemän i Uppsala 
kommun. Medborgardialog handlar enligt båda grupper i huvudsak om att 
lyssna på medborgarnas åsikter. Inte att medborgarna själva skulle ta besluten 
utan att politikerna ska ta hänsyn till väljarnas åsikter även mellan valen. Det är, 
föga förvånande, därmed ingen tvekan om att kommunen inte tillhör anhängarna 
av deliberativ demokrati. Istället har de valt den gyllene medelvägen där 
medborgardialogen blir ett sätt att förbättra den representativa demokratin, inte 
att ersätta den. Precis som svenska politiker i tidigare undersökningar anser 
Uppsala kommun att politikerna ska se till helheten men lyssna på andra för att 
få in nya synpunkter och bredda sina kunskaper. Medborgardialog ses som ett 
verktyg för att fånga upp och fördjupa kunskapen inför beslut. Strävan efter 
konsensus finns inte, tvärtom poängteras att alla inte kan få som de vill. Ingen är 
heller kritisk mot idén med medborgardialog även om det finns lite olika 
inställningar till i vilken grad de inhämtade åsikterna bör påverka besluten samt 
om de faktiskt påverkar som det är nu. På liknande sätt finns olika uppfattningar 
om huruvida information från kommunen till medborgarna är en del av dialogen 
eller inte. Själva kontakten mellan kommunens representanter och så kallat 
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vanligt folk ses dock som viktig, för bådas skull. Det leder bl.a. till bättre 
förankring av kommunens verksamhet och en positiv anda hos befolkningen. 
 
De aktivas syn på medborgardialogen avviker inte särskilt mycket ifrån 
kommunens. Kommunens representanter och medborgarna ska lyssna på 
varandra och ta till sig de olika perspektiven. De ifrågasätter inte information 
som en del av medborgardialogen utan tar det mer för givet. Ej heller kritiserar 
aktivisterna de nuvarande formerna i lika hög grad men frågan om politikerna 
egentligen tar till sig medborgarnas åsikter tas upp även här. De föreningsaktiva 
ser likt kommunen på medborgardialog som ett verktyg för den representativa 
demokratin, inte ett alternativ till den.  
 
Trots viss kritik mot formen och möjligheten för medborgarna att påverka är alla 
aktörer positiva till medborgardialog. Det är inte särskilt oväntat. En mycket 
negativ inställning skulle förmodligen leda till att man valde att inte delta över 
huvudtaget i dialogen.  
 

6.4 Sammanfattning 
 
Alla aktörer definierar medborgardialog enligt den gyllene medelvägen, den som 
använder deliberativa inslag parallellt med valdemokrati för att förbättra 
besluten, öka förståelsen samt ge större legitimitet. Det finns en del kritik men 
ingen av aktörerna är negativa till medborgardialog, inte ens den som kallar 
begreppet för ett substanslöst modeord. 
 

7 RASBO I SAMVERKAN 
 
Nu har studien kommit fram till hur aktörerna har utformat medborgardialogen i 
praktiken och först ut är motståndarna till omorganisationen. Här ska bland 
annat föreningens mål och verksamhet granskas för att se vilken idealtyp RiS 
tillhör. För att besvara uppsatsens syfte fullt ut tar studien även upp föreningens 
politiksyn och undersöker om de viktiga förutsättningarna för lyckad lokal 
mobilisering finns i Rasbobygden.   
 

7.1 Om föreningen 
 
Det är ingen tvekan om att det var politikerna i den före detta 
kommundelsnämnden som låg bakom föreningens tillkomst. De reagerade på 
kommunens beslut om att införa en ny nämndorganisation vilket innebar 
nedläggning av kommundelsnämnderna. Alla föreningsaktiva tar upp detta och 
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en av dem poängterar starkt länken mellan nämnden och föreningen. 
Respondenten säger bland annat att ”det här poppade inte upp ur den fria viljan i 
Rasbobygden utan det är ett kommunalt initiativ i form av ett politikerinitiativ 
från nämndtiden” (R16).  
 
Under den interna seminariedagen inför nedläggningen var det framför allt två 
punkter som Rasbos kommundelsnämnd diskuterade och ville finna ett svar på. 
Det ena var ”[h]ur vi skulle göra för att försöka tillvarata det som var bra i 
kommundelsnämndsorganisationen” (R4). Med det avses lokal kännedom och 
samordning över ansvarsområden inom organisationen. Eller som en av de 
föreningsaktiva uttrycker det, ”synd att kasta all kunskap och alla kontakter på 
sophögen när man lade ned kommundelsnämnden” (R13). Aktivisten menar att 
”det fanns ju saker som inte funkade så bra där också då för det kanske tog för 
lång tid och vart för stort och vart för många som var inblandade” (R13). Men, 
framhäver aktivisten, det var mer flexibelt mellan de olika avdelningarna än i 
dagens sektoriserade organisation.  
 
”[D]et andra var, hur säkerställer vi att vi inte blir bortglömda i den stora 
kommunen?” (R4). Rädslan för att glömmas bort i en centraliserad organisation 
återkommer i flera av aktivisternas intervjusvar. En respondent ”kände att det 
här är nog kanske nödvändigt för den här bygden, för att inte bli en vit fläck i 
Uppsala kommun” (R17). Samme respondent menar att  
 

visst behövs det då att det finns några som tar upp och väcker de här som sitter i 
staden och tycker att på landet lever man på frisk luft […] Vi vill ju också ha del 
av kakan, det ska ju inte hamna i staden allting. (R17)   

 
En annan respondent säger att vid centraliseringen och sektoriseringen av 
organisationen ”finns ju risken att man kommer att glömma bort 
landsbygdsdelarna” (R16) och förtydligar senare att ”vi får inte glömmas bort, vi 
måste vara med och driva på utvecklingen” (R16). En tredje respondent säger att 
”landsbygden har ju alltid varit lite styvmoderligt behandlad” (R13) och att 
inställningen har varit att ”pengarna går till staden och blir det något över så får 
vi väl lägga det där ute” (R13). Det som driver på engagemanget är viljan att 
”försöka få det att hända någonting uti den bygden där vi bor” (R13), menar 
respondenten. Flera tar också upp att det blir svårare att hitta smarta och billiga 
lösningar i en sektoriserad organisation. 
 
En av de föreningsaktiva berättar att RiS var svaret på ”frågan om hur lokal 
demokrati skulle kunna fortsätta när man inte hade de 14 
kommundelsnämnderna varav Rasbo var en” (R14). Vid ett senare tillfälle i 
intervjun berättar respondenten att ”vi ska sköta den biten som man tar upp i 
mycket av olika handlingsprogram nu då, frågan om medborgardialog” (R14). 
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Vidare säger respondenten att ”det var ju lite grand den biten som hela det här 
konceptet byggde på, att i den nya organisationen så ska man ha någon form av 
medborgardialog och då gjorde vi det här” (R14) En annan menar att  
 

det behövs ju en ordentlig dialog. Men det är ju svårt, det känner ju vi också fast 
vi liksom bara har satt oss där emellan och vill försöka. Men det går ju lättare för 
att man springer ju på folk hela tiden […] det är rätt otvunget […] det är ju inget 
märkvärdigt när man springer ihop i affären. (R13) 

 
En centraliserad organisation anses ha för långa avstånd till folket i bygden för 
att driva en bra medborgardialog. Först när man är en del av det lokala 
kontaktnätet kan man få kunskap om bygdebefolkningens åsikter och få dem att 
lyssna till sin egen argumentation.  
 
Föreningen startades alltså tack vare rädsla och misstro. Rädsla för att glömmas 
bort och misstro inför den nya organisationens förmåga att lösa problem och 
lyssna till landsbygdens befolkning. De föreningsaktiva trodde att den nya 
centraliserade organisationen inte skulle klara av att på egen hand sköta 
medborgardialogen, att det behövdes en länk mellan lokalbefolkningen och 
kommunen. I likhet med en del andra lokala mobiliseringsgrupper tillkom 
således RiS som en reaktion mot ett politiskt beslut som de ansåg innebar 
försämringar för bygden, även om det var en mer abstrakt försämring jämfört 
med t.ex. en nedläggning av en skola. Deras motsträvighet inför förändringen 
kanske indikerar att de tillhör idealtypen hembygdsgruppen, den som vill bevara 
och har historiefokusering. Deras mål och verksamhet säger dock något annat.   
 
I mars år 2003 bildades föreningen Rasbo i Samverkan för att  
 

värna om och vidareutveckla den framåtanda och känsla av sammanhållning som 
finns i socknarna Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna. [Föreningen] vill verka för 
att en bra bygd blir ännu bättre, att människor trivs med boende och skola, att 
vägar underhålls och förbättras, att företagande, föreningsliv och kultur blomstrar. 

(RiS webbplats, 2005, Om RiS) 
 
RiS har därmed, som majoriteten av grupperna i Herlitz undersökning 
(Berglund, 1998), bland annat syftet ökad gemenskap, ökad trivsel och gynna 
kulturen i bygden. Projekt som föreningen har drivit/driver är bl.a. grusplan i 
Gåvsta, seniorboende samt en enkätundersökning om bygdens skolor bland 
elever och deras föräldrar. Vid flera tillfällen har de bjudit in de olika berörda 
aktörerna för samtal runt ett visst ärende. Föreningen fungerar även som 
remissinstans för frågor som rör bygden och där har frågan om dragningen av 
väg 288 varit den mest uppmärksammade. ”Vi ska driva bra skola, bra 
barnomsorg, bra vägar” (R14) säger en respondent och andra lägger till områden 
som bra äldreomsorg, bra service och blomstrande näringsliv till föreningens 
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frågor. Med andra ord frågor som tillhör kommunens och andra myndigheters 
ansvarsområden i vanliga fall. Aktiviteter som Herlitz (Berglund, 1998) visade 
att grupperna brukar ägna sig åt. RiS har däremot inte som hälften av Herlitz 
grupper ordnat en samlingslokal men detta är troligen bara för att Hall 2000 
byggdes under kommundelsnämndens tid. Ett projekt med flera intressenter 
inblandade och som har lett till att bygden fick en idrottshall som även fungerar 
som samlingslokal.  
 
De aktiva i föreningen vill, med en av respondenternas ord, ”försöka skapa saker 
för bygden före krisen, försöka utveckla istället” (R14) för att protestera när det 
ska dras in och läggas ned. Även om människor inom föreningen har olika 
åsikter tycker en annan respondent att  
 

slutmålet är ju i alla fall, vi måste ju försöka få det att fungera på landsbygden 
[…] föreningarna måste kunna leva vidare, skolan måste finnas kvar. Jag menar, 
tar man bort den där infrastrukturen som finns där ute då rasar allt annat också. 
Det är en strid hela tiden. (R13) 

 
Lite tillspetsat kan man säga att det möjligen är en strid men inte ett krig. 
Enkätundersökningen om kvaliteten på bygdens skolor bland elever och 
föräldrar, vilken berördes tidigare, tas upp som ett exempel på föreningens 
inställning. Resultatet av enkäten har bara diskuterats med de olika 
skolledningarna. Föreningen  
 

gick inte ut liksom i media och sade att den ena skolan är bättre än den andre även 
om vi kunde se det där faktiskt. För igen då […] syftet är inte det utan syftet är ju 
att förbättra och då behöver man inte gå ut och skrika (R4).  

 
Respondenten förtydligar att föreningen ska vara ”en organisation som inte bara 
står och skriker vi vill ha, vi måste också vara en organisation som visar vägen 
och som tar ansvar” (R4). För att  
 

gå på kollisionskurs, det ska man ju göra i nödfall bara. För det är samverkan. 
Engagemang, ansvar och samverkan. Det är det som är ledord som ska styra oss. 
(R4) 

 
Hur har då föreningen lagt upp sitt arbete? Bond (Berglund, 1998) menade att 
det lokala utvecklingsarbetet kunde tolkas som en gräsrotsrörelse med grupper 
vilka kan utveckla en egen ordning som inte passar ihop med konventionella 
beslutsprocesser. Skapandet av en egen ordning verkar dock inte vara aktuellt 
här. RiS har valt att lägga upp föreningens arbete med arbetsutskott som 
förbereder ärendena inför styrelsemötena. Eller med en respondents ord, ”visst 
sjutton har vi lånat mönster från kommundelsnämnden, vi har ju lånat mönster 
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när det gäller hur ofta vi träffas, vi har lagt upp det med arbetsutskott som 
förbereder förslag till beslut till de styrelsemöten som vi har sedan” (R16). 
 
En av aktivisterna berättade tidigare i det här avsnittet att föreningen var 
lösningen på frågan om hur den lokala demokratin skulle leva vidare efter 
omorganisationen. Närmare bestämt blev lösningen en styrelse som består av 
representanter för både politiska partier och andra lokala föreningar. ”Det får 
inte bli så att folk betraktar den här gruppen som en ny kommundelsnämnd” 
(R4) och därför är föreningsrepresentanterna i majoritet. Det finns 15 stycken 
ordinarie ledamöter samt ersättare för var och en av dem vilket innebär att i 
styrelsen ingår 30 personer sammanlagt. Ingen är vald direkt av befolkningen i 
bygden utan det är partierna och föreningarna som utser sina respektive 
representanter till RiS styrelse. Grundarna ”försökte hitta en bra sprängskiss på 
det här när vi ritade alla modeller hur folk kan vara med” förklarar en av 
aktivisterna (R14). Utav de 15 ordinarie ledamöterna i föreningens styrelse är 7 
representanter för varsitt politiskt parti. Det är samma partier som 
kommunfullmäktige i Uppsala består av. Men det var viktigt att det inte var bara 
politiker för ”det finns så mycket människor som är så engagerade i olika 
föreningar uti bygden, dem måste vi fånga upp på något vis” (R4) berättar en av 
respondenterna. Detta sker genom att de andra 8 ordinarie ledamöterna 
representerar företag, studieförbund- & kulturgrupper, idrottsrörelsen, skol- & 
föräldraråd, pensionärsorganisationer, kyrkor & samfund, hembygds – och 
bygdegårdsföreningar samt övriga intresseföreningar. Tillsammans med 
partierna är det tänkt att de ska fånga upp bygdens olika intressegrupper och ge 
föreningen legitimitet. Det är framför allt styrelsemedlemmarna som är aktiva 
och det finns bara en betalande medlem som inte är aktiv. 
 
En aktivist menar att ”30 personer på 4000 människor i befolkningsunderlaget 
så demokratin är ju så att säga nog svår att slå per capita i alla fall” (R14). Men 
demokrati och legitimitet handlar inte bara om antal utan även representativitet 
när det gäller kön, åldersgrupper och etnicitet m.m. Av styrelsens medlemmar är 
drygt en tredjedel kvinnor och de flesta som är aktiva eller kommer till möten är 
äldre. ”Du har bra många fler som är äldre än femtio år än yngre än femtio år, 
tyvärr” (R4). Bulls och Årmans studie (Berglund, 1998) om att det fortfarande 
finns brister på bygdenivå när det gäller politiskt svaga grupper som ungdomar 
och kvinnor gäller också RiS. När det gäller nysvenskar är det få som bor i 
området och ingen är engagerad i föreningen. Det finns däremot aktiva från alla 
fyra socknar inom Rasbobygden vilket i det här fallet är mer viktigt. 
 
När det gäller reproduktionen av gemenskapen som enligt Berglund (1998) 
kunde omfatta endast den äldre traditionsbärande generationen eller inkludera 
nyinflyttade lutar det åt det senare hållet. Aktivisterna tycker att bristen på yngre 



   

 33

aktiva är tråkig. Dessutom välkomnas nyinflyttade. En av respondenterna menar 
att det personliga engagemanget i föreningen  
 

är ett sätt att betala tillbaks den välvilja som jag har mött när jag flyttat hit. Det är 
ju inte heller självklart att man får det, men det har varit väldigt positivt, jag har 
känt mig välkommen. (R18) 

 
Under en av intervjuerna är det en respondent som säger angående ett ärende de 
har drivit att föreningen ”pratar ju inte för varenda människa i kommundelen” 
(R13) utan tittar mer ”ur allmänperspektiv - vad är det som är bäst för så många 
som möjligt?” (R13) Det handlar om den redan nämnda ombyggnationen av väg 
288. Det första förslaget fick ett ja av den tidigare kommundelsnämnden i Rasbo 
men RiS upptäckte vissa problem med förslaget när de började granska det 
närmare. Föreningen drog ihop ett möte med människor från kommunerna 
Östhammar och Uppsala, Vägverket samt landstinget där de lade fram sina 
synpunkter. De fick gehör för sina invändningar, speciellt hos 
kommunrepresentanterna. Det resulterade i en skrivelse och flera öppna möten 
med Vägverket runt ett alternativt förslag på vägdragning som föreningen tog 
fram.  
 

Men här blev det protester, […] folk började tro att den kommer gå över min tomt 
[…] Det var några som var drivande och de fick ju den här korridoren att bli hur 
bred som helst … det blev en protestskrivelse där med 180 namn och det var 
ganska mycket aggressivitet. (R4) 

 
De föreningsaktiva lade fram förslaget som det bästa alternativet för bygden 
men de som protesterade påpekade att föreningen inte hade rätt att uttala sig i 
deras namn. En av respondenterna menar att ”[d]är uttalade vi oss lite för kaxigt 
och det upprörde, det kom lite ont blod i bygden” (R16). Aktivisten poängterar 
att RiS är en intresseförening, en pådrivargrupp och inte en kommunal 
organisation likt kommundelsnämnden. Respondenten fortsätter sedan med att 
”det ska väl kanske medges att i början så var det kanske svårt att hålla isär det 
där” (R16) men tycker också att tumultet runt vägfrågan   
 

lärde vi oss på naturligtvis. Vi kan inte uttala oss för mer än oss själva så att säga 
för vi har inte hela bygden som medlemmar (R16)   

 
Kanske var det en intressekrock mellan bygdens bästa och några enskilda 
individers bästa, men också en påminnelse för de före detta 
kommundelsnämndsledamöterna att de nu var en ideell intresseförening och inte 
bygdens officiella representanter.  
 
Alla möten, inklusive styrelsemöten, är öppna för allmänheten och samtliga 
protokoll, remissvar m.m. läggs ut på föreningens webbplats. De ger också ut ett 
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informationsblad på fyra A4-sidor som heter Ristaren som delas ut till alla 
hushåll i Rasbobygden. Där skriver de om aktuella frågor och aktiviteter i 
bygden samt artiklar om t.ex. bygdens olika församlingar. För föreningens namn 
syftar på Rasbobygden även om det förkortas till Rasbo i Samverkan för att det 
ska vara lättare att säga och skriva. RiS vill att deras verksamhet ska komma alla 
fyra församlingarna till godo, att alla församlingarna ska leva och frodas. De vill 
även stärka banden dem emellan genom att få dem att lära känna varandra 
bättre.  
 
Föreningen ska, menar en respondent, inte göra saker åt folk utan hjälpa dem 
genom att ”lotsa dem rätt” (R13). En annan poängterar att föreningen ”ska jobba 
för hela kommundelen, vi ska inte ta över föreningars ansvar […] men om det är 
frågor som rör många olika saker eller om man behöver hjälp för att hitta rätt i 
kommunen då kan vi hjälpa till” (R4). Det var många som ville ha den tidigare 
nämnda grusplanen i Gåvsta men ”det var ingen som tog ansvar” (R4) säger 
respondenten och fortsätter med att ”då sade vi att det som är övergripande det 
tar vi hand om” (R4). Respondenten berättar sedan hur föreningen ”tog tag i det 
här och kopplade ihop alla” (R4) samt bl.a. sökte bygglov. Aktivisten förklarar 
att ”det finns ett engagemang under men det måste vara en katalysator” (R4) 
också. En annan aktivist anser att när flera aktörer är inblandade i en fråga och 
samarbetet går dåligt ”kan vi vara lite av låsöppnare” (R17), fungera som en 
neutral länk som ser lösningar för hur man kan samarbeta. Själva idén med RiS 
är inte att föreningen ska genomföra allt, enligt ytterligare en respondent, ”utan 
att få ihop olika intressegrupper och på det viset generera något nytt” (R16).  
 
Trots att föreningen startade på grund av en negativ inställning till den nya 
organisationen och har anammat kommundelsnämndens arbetssätt tillhör de inte 
hembygdsgrupperna. För även om föreningen vill bevara det som är bra i 
bygden vill de främst utveckla och förbättra. De ägnar sig åt samhällsarbete och 
är framtidsorienterade likt idealtypen mobiliseringsgrupp. Dessutom är de, trots 
att flertalet gärna framhåller kommundelsnämndens fördelar, positiva till dagens 
situation för föreningen. ”Jag tycker att det här informella samverkansorganet 
[…] har mycket enklare att komma fram än vad vi hade till och med i 
kommundelsnämnden” (R14) säger en av respondenterna och fortsätter med att 
”det är bättre att jobba på det här viset än att företräda en kommun” (R14). En 
annan respondent tar upp skillnaden i bemötandet mot aktivister och politiker.   
 

Det känns faktiskt som att man har större respekt för ett sådant här organ än för en 
kommunal nämnd för du vet det finns ett politikerförakt och det finns överallt. Å 
det här är någonting annat, det är inte ett politiskt organ utan det är en grupp utav 
människor som är engagerade på fritiden och som gör det ideellt och då blir det 
annorlunda faktiskt. (R16) 

 
Vidare menar respondenten att  
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[d]et gäller också från befolkningen. Alltså det finns politikerförakt ute i 
befolkningen också och då ligger RiS bättre till. (R16) 

 
Dessutom har föreningen lättare att vända sig till fler aktörer än den tidigare 
nämnden tycker respondenten. Likt idealtypen mobiliseringsgrupp vänder sig 
föreningen utåt till omvärlden i sin verksamhet, söker kontakt med andra utanför 
bygden. 
 

Vi har flera att prata med nu. Vi pratar med Vägverket, vi pratar med kommunen, 
vi pratar helt enkelt med dem som vi behöver prata med. […] 
Kommundelsnämnden hade ju mer sitt fokus mot kommunens egen verksamhet  
(R16) 

 
Kanske behövs en positiv attityd, att det är bättre nu än förr, för att orka kämpa 
vidare. En av aktivisterna tar upp att det är en nödvändighet att släppa det 
negativa och gå vidare.  
 

Man måste bli ordentligt uppretad […] men man måste växla upp det ifrån den 
negativa drivkraften till den positiva för annars överlever man inte […] annars är 
det inte ideellt annars är det en proteströrelse och det är bara så länge som 
protesten lever som man överlever då. Det är det som jag tycker känns bra här, det 
är andra bitar som bär här (R14) 

 
Generellt under intervjuerna fokuserar aktivisterna på viljan att driva 
utvecklingen framåt och inte hur bra det var förr. Föreningens syfte har 
dessutom aldrig varit att protestera och hindra omorganisationen trots att starten 
bottnade i negativ inställning till förändringarna. Mitt intryck är att även om 
initiativet till föreningen var en form av protestreaktion och en viss 
förhärligande av kommundelsnämnderna fortfarande finns har de lyckats växla 
upp till en intresseförening för lokal mobilisering.  
 

7.2 Föreningens politiksyn 
 
Olsson (Olsson & Forsberg, 1997) menade att det finns en motsägelsefylld 
politiksyn bland grupperna som sysslar med lokalt utvecklingsarbete. De vill 
förändra hur den svenska lokalpolitiken fungerar men samtidigt kallar de sitt 
arbete för opolitiskt. Men gruppernas arbete är politiskt om politik definieras 
som kollektiv värdefördelning eller nyttjandet av gemensamma resurser. Således 
är föreningens arbete i hög grad politiskt eftersom studien hitintills har visat att 
föreningens verksamhet handlar om vägval för Rasbobygdens utveckling och 
hur gemensamma resurser ska användas i framtiden. Därtill gäller en betydande 
del i deras kritik mot kommunens nya centraliserade organisation brister i den 
lokala demokratin och rädslan för att glömmas bort. De vill se en renässans för 
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det lokala samt för gränsöverskridande samarbete. Detta stämmer också med 
Olssons undersökning av andra, liknande grupper. Men även den motsatta sidan 
från Olssons undersökning återfinns hos föreningen. Den som tar avstånd från 
traditionell partipolitiks syn på konflikt och samverkan genom att kalla sig 
opolitisk.  
 
En av aktivisterna påpekar att föreningsrepresentanterna i styrelsen är i majoritet 
eftersom en bärande idé i föreningen är att den politiska färgen är av 
underordnad betydelse. Det breda engagemanget för bygdens utveckling ska 
vara det viktiga. Flera intygar att ideologierna har underordnad betydelse 
gentemot praktiska lösningar. Den ena säger att  
 

[d]et är så sällan vi har några diskussioner som liksom kan ses som ideologiska. 
Någon enstaka gång kan det komma men det är liksom väldigt praktiskt, vad ska 
vi göra som är bäst. (R4) 

 
Lite senare förtydligar respondenten att ”[i]deologin spelar mindre roll, […] de 
pragmatiska lösningarna är viktiga” (R4). En annan respondent tycker att redan 
på kommundelsnämndens tid avdramatiserades frågan om politik eftersom 
”mycket var så att säga operativt för bygden före kanske den ideologiska 
handboken” (R14). För att förklara för mig vad det handlar om berättar 
respondenten en anekdot från den tiden och tillägger att  
 

det här är det gamla, praktiska bygdesamhället som vi enkelt är tillbaka i. Men 
däremot i paragrafer, lagrum, vem kliver på varandras mark, politiker tjänstemän, 
det var väldigt mycket borta i den här biten. (R14) 

 
Vid en jämförelse med kommundelsnämnden anser respondenten att RiS är ”än 
enklare om jag säger så” (R14). Ännu en respondent berättar om hur det var på 
kommundelsnämndens tid.  
 

Det var liksom aldrig något partipolitiskt bladder överhuvudtaget då. Visst man 
har olika åsikter och man kan ryka ihop över ideologier och diverse sådant här 
men det hade inte med det här att göra egentligen […] det är ju inte [partipolitik] 
det handlar om, vi måste få pengarna att räcka och det ska bli så bra som möjligt 
här ute. (R13) 

 
Det var den inställningen respondenten ville vara med och föra vidare när 
kommundelsnämnden lades ned och det är den inställningen som finns idag i 
föreningen tycker respondenten. Däremot påpekar aktivisten att ”även om man 
är föreningsmänniska så är man ju politiskt förankrad någonstans” (R13) och att 
det är bra om man har olika åsikter i en diskussion för ”tycker alla likadant blir 
det ju totalt värdelöst, då kan man lika gärna lägga ned det hela” (R13). De 
aktiva har sagt att ”det här ska inte kännetecknas av split och osämja och 
intrigerande och maktspel utan vi har några ledord […] om öppenhet och 
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ärlighet” (R16) påpekar en respondent. Däremot uppskattas andra åsikter i ett 
ärende då det ”väcker något mer” (R16) och leder till bättre resultat. En av 
aktivisterna kommer in på att de olika föreningarna och partierna har utsett sin 
respektive representant till RiS styrelse, att det inte har skett vid allmänna val i 
bygden. Men, säger respondenten,  
 

det är ju inte alls tanken med RiS utan det ska ju vara en, politiken kommer 
naturligtvis in på ett eller annat sätt, men det ska vara något annat. Mera praktiska 
resultaten som man ska försöka få så bra som möjligt, […] frågan är vad som 
uträttas och vad som är resultatet och vad som är målsättningen. (R18) 

 
Partipolitik är för föreningens aktiva något negativt, ett bråkigt rävspel som inte 
leder till bra resultat. Föreningens verksamhet däremot står över detta och lyckas 
därför uppnå goda resultat. De aktivister som även är partipolitiskt engagerade 
visar upp samma inställning. Vissa ser till och med föreningen och sig själva 
som helt opolitiska.  
 
Det finns en respondent som hävdar att ”jag är ju inte engagerad politiskt 
överhuvudtaget och tycker väl kanske att de är lite snåriga deras gångvägar om 
man säger så” (R17). Vid ett senare tillfälle upprepar respondenten att ”jag har 
inte engagerat mig politiskt överhuvudtaget och gör det inte nu heller för jag är 
med nu för föreningsrörelsen och inte politiskt” (R17). Det är uppenbart att för 
denne respondent är politik lika med partipolitik och inte föreningens 
verksamhet. När intervjun sedan kommer in på hur det är på föreningens möten 
säger respondenten att ”[d]et är otrolig sämja tycker jag, det är inga stora 
diskussioner” (R17) och ”[v]isst diskuteras det men det är aldrig några 
hetlevrade motsättningar […] alla jobbar för att det ska bli bra, att det ska 
fungera här ute (R17).  
 
Det finns en respondent som har upplevt det som att personliga åsikter har 
tolkats som politiska åsikter och därför mött motstånd i föreningen. Personen i 
fråga är ändå positiv till föreningen och dess inställning. Respondenten 
protesterar inte mot idén om att politiska ideologier kan och ska hållas utanför 
föreningens verksamhet utan bara mot att ha blivit feltolkad vid detta tillfälle. 
Det visar hur accepterad tanken om att vara opolitisk, d.v.s. partiopolitisk, är 
inom föreningen. Sammantaget är det ingen tvekan om att RiS har en 
motsägelsefylld politiksyn.   
 

7.3 Viktiga förutsättningar 
 
Den första viktiga förutsättningen för lokal mobilisering, engagerade och aktiva 
människor, känns självklar. Utan aktivister, ingen aktivitet. Precis som alla 
grupper i Berglunds studie (1998) har föreningen mött ointresse vid deras försök 
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att mobilisera befolkningen. Intervjuerna kommer ibland in på att det är svårt att 
få aktiva till föreningen. Människor kan vara positiva till att föreningen finns 
men vill själva inte engagera sig och framför allt inte ta på sig en 
funktionärsuppgift. Idrottsföreningar, bridgeklubbar och liknande har 
medlemmar som njuter av att utöva sin hobby men när det gäller ”att planera för 
nästa generation, hur det ska se ut i Stavby, det är inte lika lustfyllt” (R18) tror 
en respondent. RiS, likt vissa grupper i Berglunds undersökning, samarbetar 
med andra lokala organisationer och undviker att konkurrera om bygdens 
befolkning. Dels samarbetar de gärna med andra när det gäller att genomföra 
olika aktiviteter och dels utser lokala organisationer sina representanter till 
föreningens styrelse. På det sättet fylls de 30 styrelseposterna lite lättare än 
genom traditionell värvning.   
 
De som är engagerade i föreningen stämmer väl in på Bang och Sörensens  
vardagsmakare (Röjmalm, 1998). De har en pragmatisk hållning och fokuserar 
på att själv vara med och utforma sammanhangen i sitt vardagsliv. Aktivisterna 
skiljer på föreningens arbete å ena sidan och kommunens verksamhet eller 
partipolitiken å andra sidan. Dessutom vill de inte gå på kollisionskurs utan 
samarbeta med experter och kommunpolitiker, de ser dem som andra och inte 
som fiender.  
 
Det var betydelsefullt att ha initiativkraftiga ledare för lyckad lokal 
mobilisering. I föreningen är några mer engagerade än andra. ”[D]et finns ju de 
som är med i styrelsen som aldrig kommer på ett möte med, tyvärr” (R17) 
berättar en respondent. Föreningens ordförande däremot ”håller flaggan högt 
och kämpar på” (R18) med god hjälp av några andra enligt en annan respondent. 
Det är fler aktivister som tar upp att det finns en liten kärntrupp på 4-5 personer. 
En grupp som anses mycket viktig som pådrivare i arbetet och för att sprida 
entusiasm. Föreningen har alltså upplevt vissa svårigheter i sin mobilisering av 
bygdens befolkning men där finns engagerade och aktiva människor.   
 
Den andra viktiga förutsättningen är att det finns en platsrelaterad gemenskap. 
Tidigt i undersökningen berättas det om Rasboandan som ska finnas i 
Rasbobygden. Det handlar om att ”folk jobbar ihop” (R13) säger en medan en 
annan tar upp bygdens rika föreningsliv och att det finns ”en vilja att skapa 
någonting för bygden och samarbeta” (R4). Den senare fortsätter med att om 
”kommunen inte vill göra det då fixar man det själv på något vis” (R4).  
En av respondenterna definierar andan med hjälp av ett valspråk från 
kommundelsnämndstiden: ”snabbt, enkelt, billigt till bra kvalitet” (R14). 
Respondenten menar att  
 

då packar man alltihop i en låda, och sedan skruvar man till rattarna mer och mer 
så det blir trängre och trängre för dem som tvingas fatta beslut, till sist måste man 
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fatta beslut i frågan. Det är lite Rasboandan […] och framför allt, får man då ett 
nej då packar man bara i några mera positiva saker för att vrida det vidare. Så att 
det är ingen som går ifrån ett möte med att ett nej är ett nej om man säger så. 
(R14) 

 
En annan av respondenterna menar att Rasboandan, ”det är ju precis så diffust 
som det låter, […] det går inte att förklara men det är väl en allmän positiv 
inställning till att det ska fungera, leva vidare och utvecklas” (R18). 
Respondenten lägger sedan till, med glimten i ögat, ”utom om man trampar 
någon på tårna genom att skära av åkern för dem med något förslag, då blir det 
liv i luckan” (R18). Här är det väg 288 som spökar men respondenten avslutar 
med påpekandet ”men det är också ett mått på att det är liv i bygden, att de 
reagerar, att det märks att det är något på gång” (R18).  
 
Andan verkar innebära att engagera sig och göra det själv, att samarbeta i 
bygden och att inte ge upp utan envist kämpa på för det man vill uppnå. Det är 
en inställning som aktivisterna vill ska leva vidare.  
 
Flera vill lyfta fram landsbygdens engagemang och sammanhållning som något 
unikt, att det finns en mentalitet där som stadens befolkning saknar. De anser att 
Rasboandan kanske inte skiljer ut Rasbobygden från alla andra platser, utan att 
det egentligen handlar om en anda som skiljer landsbygden från staden ”fast vi 
kallar det Rasboanda här” (R17). En av respondenterna menar att det är skillnad 
mellan landsbygd och landsbygd samt mellan trappuppgång och trappuppgång 
men vill ändå framhäva landsbygdens gemenskap, speciellt vid kriser.  
 
Rasboandan till trots, det pratas även om att Rasbobygden inte är ett begrepp 
med tradition. De fyra församlingarna har inte uppfattat varandra som en 
gemensam bygd genom historien. Det finns flera anledningar till det. 
Församlingarna har tillhört olika kommuner innan de kom att ingå i Uppsala och 
det talas även om naturliga skiljelinjer. En respondent pratar om skogen som en 
avskiljare medan en annan tar upp vattnet.  
 

Det finns en vattendelare, en fysisk vattendelare som går mellan de här 
församlingarna. Stavby och Tuna och ena hållet och Rasbo och Rasbokil åt andra 
hållet. Vattnet från Stavby, Tuna rinner ut åt Östhammar till medan det andra går 
ut i Mälaren. På något vis så finns den kvar och vi får vara väldigt noga liksom 
med att vi ska ha rättvisa i allting. (R4) 

 
Skillnad i status och resurser är en annan anledning. En av respondenterna säger 
att  
 

Rasbo har ju varit den fina biten så att säga där det har funnits tyngd ekonomiskt 
och politiskt och det fanns folk som har kunnat prata för sig […] och kanske Tuna 
för många år sedan var den där lilla sladden så att säga. Trots att det var dem som 
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hade järnvägsstationen och allt det där men ändå så var det lite, det var för långt 
bort från staden. Men det tror jag inte gäller idag (R18) 

 
Det finns med andra ord egentligen flera platsrelaterade gemenskaper inom 
Rasbobygden vilket innebär att gruppens arbete försvåras enligt Berglund 
(1998). Deras försök att samla de fyra församlingarna i en gemensam 
mobilisering under paraplybegreppet Rasbobygden verkar dock vinna gehör. På 
en direkt fråga till en av aktivisterna om Rasbobygden börjar bli ett begrepp 
svarar respondenten ”ja, vi börjar få det mer och mer” (R4) och säger också att 
 

[j]ag predikar ju den här Rasboandan mycket […] Den finns och så pratar man om 
den men ju mer man pratar om den ju starkare blir den också (R4) 

 
Aktivistens resonemang påminner om Berglunds (1998) påstående att 
platsgemenskapen inte behöver bestå av egna minnen utan kan vara baserad på 
andras berättelser om hur bra samarbetet fungerade förr.  
 
Den tredje viktiga förutsättningen är en konstruktiv relation till kommunen. De 
flesta aktivisterna tycker att samarbetet fungerar väl. En av dem säger att 
kontakterna med kommunen ”för det mesta varit väldigt bra, de har lyssnat på 
oss” (R13). Respondenten tror att kommunen ”har varit lite oroliga för vad vi 
hittar på därute liksom, för de har inte vetat var de haft oss riktigt” (R13). Vidare 
menar respondenten att samarbetet ”har fungerat ovanligt bra” (R13) och tror att 
de ”har väl upptäckt att vi faktiskt är seriösa och att vi gör en massa jobb åt 
dem” (R13). En annan säger att ”vi har jättebra kontakt med kommunen, vi har 
ju faktiskt lyckan att ha ett kommunalt bidrag till vår verksamhet” (R16). En 
tredje aktivist ”tycker nog att vi fått väldigt bra gehör hos politikerna i 
kommunfullmäktige och kanske ännu mera bland kommunalråden”(R4).  
 
Mer nyanserad bild ger respondenten som berättar att ”de centrala nämnderna 
idag kan ha svårt att acceptera det här, se oss som en medpart” (R14) eftersom 
”tjänstemän känner konkurrens över att det finns andra organisationer som gör 
det här” (R14) istället för att se möjligheterna. Respondenten syftar då på arbetet 
med att föra en medborgardialog. Vidare säger respondenten att det är roligt att 
arbeta i föreningen för att ”det finns en respons inne från stadshuset och den 
biten med” (R14), en väldigt positiv respons. 
 
När det gäller kontakterna med den kommunala organisationen hänger mycket 
på den aktivist som beskrivs som en typisk brobyggare. Egentligen är det flera 
aktivister som fyller kriterierna för Röjmalms (1998) brobyggare, en 
föreningsmedlem med förankring i ett politiskt parti, men det är speciellt en 
aktivist som alla nämner i sammanhanget. Det handlar om en fortfarande aktiv 
kommunalpolitiker som samtidigt är starkt engagerad i föreningen. En av 
respondenterna säger att brobyggaren  
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är väldigt förankrad […] känner väldigt mycket folk, det är en fördel. Det är en 
väldig fördel. (R4) 

 
Det finns mycket kunskap och erfarenhet i en sådan här grupp menar 
respondenten men utan den politiska kompetensen skulle det vara betydligt 
svårare. Det gäller att vända sig till rätt person, någon som faktiskt lyssnar, 
menar en aktivist. Där är brobyggaren en viktig resurs eftersom personen ifråga 
”har ett fruktansvärt kontaktnät […] en väldig tillgång” (R13).  
 
Även om de har delat på uppgifterna i föreningen menar brobyggaren att 
informationen från kommunen ”hamnar ju självklart så att säga på mig som 
person, mycket, eftersom det är jag som hamnar i det här navet” (Brobyggaren). 
Sedan beskriver brobyggaren sin funktion som länk mellan föreningen och 
kommunen. Hur brobyggaren informerar om politiska beslut i föreningen och 
delar med sig av sitt kontaktnät, men även tar hand om vissa av föreningens 
kontakter med kommunen då brobyggaren ändå träffar människor där i andra 
ärenden. Dessutom tror brobyggaren att andra politiker och tjänstemän blir 
indirekt påminda om Rasbobygden när de träffas och att det hjälper till att hålla 
bygden på den politiska agendan. 
 
Tidigare nämnde en av respondenterna att föreningen hade lyckan att få 
kommunalt bidrag. Ett ekonomiskt stöd var avgörande för att det alls skulle bli 
någon verksamhet enligt de flesta av grupperna i Berglunds studie (1998). Första 
året beviljade kommunstyrelsen ett anslag på 50 000 kr. till RiS för att 
föreningen skulle komma igång med sin verksamhet (Uppsala kommun, 2005). 
Året därpå ansökte RiS om 130 000 kr. samt administrativ hjälp men erhöll  
75 000 kr. och frågan om en sekreterartjänst på deltid eller liknande sköts på 
framtiden. Eftersom föreningen inte hade förbrukat de anslagna medlen ansökte 
man skillnaden mellan det kvarvarande överskottet och 75 000 kr., d.v.s. 28 000 
kr., för år 2005 vilket även beviljades.  
 
Kommunen är därmed inte en fiende utan en andra, en stödjande 
samarbetspartner som till största del ger positiv respons. Det är inte 
överraskande då föreningen får ekonomiskt bidrag från kommunen och vissa 
aktivister även är nämndemän. Dessutom planerar föreningen att återigen ansöka 
om administrativ hjälp eftersom de aktiva tycker att det är tungt att sköta den 
biten ideellt. Föreningen har följaktligen ingen önskan att avbryta samarbetet 
eller bli mer fristående.  
 
Hur ser då kommunen på RiS? Självklart kan kommunen inte se de 
föreningsaktiva som fiender, då hade de knappast gett dem bidrag. I beslutet om 
ekonomiskt stöd för år 2005 beskrivs RiS som en ”lokaldemokratisk förening 
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vars uppgift är att tillsammans med politiska organisationer, föreningar, företag 
och intresserade medborgare driva demokrati- och utvecklingsfrågor inom 
Rasbo bygden” (Uppsala kommun, 2005). Vidare står det att ”[m]ot bakgrund 
av att föreningen utgör en god kontaktlänk mellan bygdens befolkning och 
kommunen och att de i sitt arbete stödjer ett demokratiskt förhållningssätt med 
stor öppenhet, är det viktigt att kommunen fortsätter att stötta denna form av 
samhällsförening” (Uppsala kommun, 2005). Det anses ”dock angeläget att 
verksamheten inte ’kommunaliseras’ och att föreningens arbete inte utgår ifrån 
att planerad verksamhet ska anslagsfinansieras” (Uppsala kommun, 2005).  
 
Min uppfattning är att utifrån de svar politiker och tjänstemännen har lämnat 
under intervjuerna kan de delas upp enligt följande när det gäller deras 
inställning till föreningen. Av de 7 politikerna är 4 stycken mycket positiva till 
föreningen, 2 är positiva och 1 är neutral, har ingen åsikt om föreningen som 
idé, men jag tolkar respondenten som outtalat negativ. Respondenten ifråga har 
t.ex. svårt att förstå hur föreningen fungerar eftersom de har blandat in de 
politiska partierna men inte ska vara ett lokalpolitiskt organ utan 
intresseförening för bygden. När det gäller tjänstemännen är 2 mycket positiva, 
1 positiv och 2 neutrala men ej outtalade negativa utav de 5 jag intervjuade. Vid 
en jämförelse med hur många kontakter de har haft med föreningen framträder 
en intressant tendens. Alla utom en av dem som är mycket positiva har också 
många kontakter med föreningen, är god vän med en i föreningens kärntrupp 
eller på annat sätt väl insatt i föreningens verksamhet. Bland dem som är mindre 
positiva eller neutrala har kontakterna varit få. Det verkar som att många 
kontakter leder till en mer positiv inställning, med andra ord vinner föreningen i 
längden.  
 
De föreningsaktiva anser att relationen till kommunen för det mesta är bra och 
givande. Kommunen ser föreningen som en drivande del i det lokala 
demokratiarbetet och anser att det är viktigt att stödja den ekonomiskt. Politiker 
och tjänstemän som ofta har kontakt med föreningen på något sätt är mycket 
positiva till den. Följaktligen verkar relationen mellan föreningen och 
kommunen vara konstruktiv även om inte alla inblandade är helt nöjda och 
glada.  
 

7.4 Sammanfattning 
 
Studien har visat att Rasbo i Samverkan tillhör idealtypen mobiliseringsgrupp 
och att deras verksamhet är lik de flesta andra grupper som arbetar med lokal 
mobilisering. De har också en motsägelsefylld politiksyn där speciellt 
partipolitik ses som något negativt och vill fjärma sig från det fastän de har 
partirepresentanter i styrelsen och ägnar sig åt politiskt arbete. Vidare finns det 
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engagerade och aktiva människor i föreningen som kan benämnas som typiska 
vardagsmakare. De har även en platsgemenskap. Visserligen en gemenskap utan 
lång tradition och splittrad på flera församlingar men som verkar växa och samla 
församlingarna mer och mer. Relationen till kommunen är inte perfekt men kan 
ses som konstruktiv och föreningen har fördelen av en brobyggares 
engagemang.   
 

8 MEDBORGARFORUMET 
 
Nu är det dags att granska medborgarforumet som genomfördes i kommunens 
regi. Deltagarnas förhoppningar inför forumet redovisas inledningsvis. Sedan 
granskas hur samverkan mellan föreningen RiS och kommunen fungerade i 
samband med forumet. Vilka som deltog och vad de tycker om genomförandet 
följer därpå. Avsnittet avslutas med frågan om eventuell uppföljning. Men allra 
först en kort presentation om vad det hela handlar om.   
  
Tisdagen den 4 maj 2004 arrangerades ett medborgarforum i Gåvsta och temat 
för forumet var Gott liv i Rasbobygden – välfärdsfrågor i framtiden (Uppsala 
kommun, 2004). Deras syfte med forumet ”var att i dialogform fånga upp 
synpunkter och idéer om olika aspekter av att bo och leva i Rasbobygden” 
(Uppsala kommun, 2004, s 1). Man bjöd in till forumet via tidningar och 
affischering. Föreningen Rasbo i Samverkan ordnade kaffe med bullar mot en 
ersättning. Det var ungefär trettio stycken boende i Rasbobygden som deltog och 
23 stycken politiker samt tjänstemän representerade kommunen (Uppsala 
kommun, 2004).  
 
Medborgarforumet inleddes med en kort presentation av de olika nämndernas 
ansvarsområden (Uppsala kommun, 2004). Sedan fick besökarna välja utifrån 
olika områden och på så sätt dela upp sig i mindre grupper. Det var förskola och 
skola, gymnasieutbildning och arbetsmarknadsinsatser, kultur, fritid och natur, 
individuella stödinsatser samt äldrefrågor som bildade sex stycken stationer i 
form av bord med politiker från respektive ansvarig nämnd och tjänstemän som 
fungerade som sekreterare. Efter cirka femton minuters diskussion gavs tillfälle 
att byta bord/område och detta upprepades tills tre diskussionspass hade 
genomförts. Efteråt samlades alla och det redovisades vad som hade kommit upp 
vid de olika borden. Borden för skol- och äldrefrågor var de mest välbesökta 
medan det som de boende visade minst intresse för var bordet som skulle 
diskutera individuella stödinsatser.  
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8.1 Förväntningar 
 
Det var inga höga förväntningar inför forumet bland respondenterna. En säger 
att ”[j]ag hade inga förväntningar alls” (R12) med förklaringen att människor i 
vanliga fall inte vill prata om de frågor som den respondentens nämnd har hand 
om. En menar att det inte fanns några förväntningar men möjligen lite 
nervositet, att ”man var lite spänd över, vad är det nu, hur kommer det nu att bli” 
(R5). Vidare finns det en som menar att ”förväntningarna var måttliga, de var 
inte stora” (R10). Respondenten anser att Rasbobygden inte har några stora 
problem att ta upp jämfört med en del andra kommundelar, däremot trodde 
respondenten att det skulle komma människor som var engagerade i bygden. En 
av aktivisterna ville ”höra vad [kommunen] hade för visioner för [Rasbobygden] 
och för landsbygden överhuvudtaget” (R13).   
 
”[F]örhoppning har man alltid att det kommer många medborgare” (R7) menar 
en av respondenterna men tycker inte att det finns några förväntningar inför ett 
medborgarforum. Därmed lyfter respondenten fram en i sammanhanget viktig 
poäng. Ordet förväntning kan tolkas mer negativt än vad som var tanken med 
frågan. Förväntning som krav, beräkning istället för önskning, hopp leder till 
helt andra reaktioner. Därmed kan intervjusvaren ha påverkats av att jag för det 
mesta har använt ordet förväntning, även om jag har använt det i en positiv anda. 
Samme respondent hade även förhoppningen att få diskutera lokala frågor, inte 
frågor som bara berör tätorten. Slutligen är det en politiker som konstaterar att 
efter flera forum och andra former av dialogmöten får man lite rutin. 
Respondenten säger att ”då visste jag väl att det skulle bli ungefär som det blev 
för nu har vi ju haft några stycken så det var ingen överraskning” (R15).  
 

8.2 Samverkan kring arrangemanget 
 
Några av respondenterna tar upp hur medborgarforumet i Rasbobygden 
arrangerades. En tjänsteman berättar att man köpte en annons i Ristaren, RiS 
informationsblad, och att inbjudan ”formulerades i samverkan med RiS” (R6) 
En annan tjänsteman säger att det inte var föreningens ”möte utan här var det ju 
kommunen som tog ett initiativ och bjöd in” (R2) men att ”Rasbo i Samverkan 
hjälpte till att arrangera det här mötet rent praktiskt” (R2). Bland de 
föreningsaktiva och politikerna som pratar om arrangemanget inför forumet 
finns dock delade åsikter om vad som egentligen hände.  
 
Aktivisternas syn på det som hände är att föreningen ville samarbeta men att 
kommunen ville bestämma själva. En av dem säger att ”vi ville ju i princip stå 
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för det här arrangemanget och stå med på annonsen och så där men det fick inte 
vi” (R13). En annan berättar att föreningen deltog i förberedelserna av forumet 
och att ”där var lite knök faktiskt” (R4). Respondenten menar att de aktiva ville 
samarbeta, att de sade  
 

gör det här tillsammans med oss för då lovar vi att det blir mycket mera folk. Vi 
kan skapa engagemanget. Men de var väldigt tveksamma, vad vi kunde få göra det 
var att liksom ordna fika och sätta upp affischerna som de hade gjort. (R4) 

 
De aktiva ville annonsera med både kommunens och föreningens logga men 
kommunen gick inte med på det. Respondenten säger att kommunen hade 
åsikten ”att det är inte alla som är med i RiS och därför kan vi kanske stänga ute 
folk” (R4) vilket aktivisten tycker var ”ganska nonsensargument” (R4). Detta 
eftersom fler kom till forumet i Rasbobygden än till andra forum på landsbygden 
enligt respondenten. Vidare berättar respondenten att  
 

vi kom i alla fall överens om att vi ordnade lokal, vi ordnade fika och vi 
annonserade det här också i Ristaren och så fick vi en summa för det. […] Men 
det var inte det där riktiga samarbetet […] de ville köra det här på sitt sätt (R4)    

 
Det bekräftas även av en annan föreningsaktiv. Föreningen fick ”4000 kr för att 
upplåta annonsplats, ordna kaffe och så vidare” (R14) men att ”det mottogs inte 
med öppna armar att man hade en partner ute i bygden” (R14) utan ”där 
lyckades vi inte, där vill de här kontoren äga sina frågor” (R14).  
 
Det är omöjligt att i efterhand veta om föreningens logga hade skrämt bort eller 
lockat än fler deltagare även om aktivisten är säker på det senare. Däremot är det 
förståeligt att kommunen är lite avvaktande mot att samarbeta med föreningen 
som likvärdig partner. Föreningen åkte på bakläxa när de uttalade sig som hela 
bygdens representanter i frågan om väg 288 (se Om föreningen, s. 33) vilket 
visar att det inte är självklart att alla i bygden är positiva till föreningens arbete. 
Dessutom var nämndorganisationen ny och förvirring rådde kring var ansvaret 
för vissa frågor låg vilket kunde ha förvärrats om RiS hade varit med som 
arrangör. Vidare är det naturligt att kommunen vill visa att den är aktiv och tar 
initiativ i medborgardialogen, samt själv få eventuell positiv uppskattning för sin 
egen idé. Speciellt i den bygd där kritiken mot den nya nämndorganisationen var 
mest uttalad.  
 
En av tjänstemännen menar att det var föreningen som hade svårast att 
samarbeta. Respondenten ”tycker det var lite nybyggarstämning, och nu ska vi 
ta hand om vår bygd och bedriva bygdeutveckling” (R6) vilket beskrivs som 
positivt. Vidare menar respondenten att föreningen ”hade höga ambitioner” (R6) 
men också att de ”ville markera att vi representerar bygden och det gör minsann 
inte ni” (R6). Flera av de föreningsaktiva var f.d. kommundelsnämndspolitiker 
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som ”inte då hade förlikat sig med nya organisationen” (R6), de var 
”intresserade av ett samarbete men ville markera att det är vi som representerar 
bygden” (R6) tror respondenten. Avslutningsvis påpekar respondenten att ”det 
är intressant ur ett demokratiperspektiv” (R6) och menar att ”våra politiker 
parerade [det] på ett bra sätt” (R6).  
 
Med tanke på det tidigare uttalandet av en aktivist om att det är nödvändigt att 
växla upp från proteströrelse till mer positiv inställning (se Om föreningen, s. 
35) är det intressant att tjänstemannen betonar ordet då i ovanstående 
kommentar. Hade föreningen inte växlat färdigt vid tiden för forumet? I sådant 
fall är det än mer begripligt att kommunen ville stå som ensam arrangör.  
 
Det är bara två politiker som talar om detta. De har också en annorlunda syn på 
vad som hände jämfört med aktivisterna. En nämner att ”det som var problem 
innan, det var väl egentligen en ekonomisk fråga” (R12) men respondenten 
kommer inte ihåg exakt vad det gällde och avslutar med att ”det var inte jag 
inblandad i” (R12). Den andra politikern är mer konkret. 
 

Kontakterna vi hade innan det mötet, de var inte så goda. Det förekom en del 
utpressning där man sade att vi vill ha så och så mycket pengar för att göra reklam 
för detta medborgarforum, och om vi inte får det så ska vi se till att det inte 
kommer några människor dit. Så där var vi ganska upprörda från politisk sida. 
(R7) 

 
Utpressning är ett starkt ord och långt ifrån den bild som aktivisterna målar upp. 
Politikern poängterar att de från nämndens sida gärna vill samarbeta med lokala 
föreningar och att det ordnade upp sig även i detta fall.  
 
Handlade det om utpressning och revirmarkering från föreningens sida eller 
samarbetsovillighet och revirbevakning ifrån kommunens sida? Missförstod 
parterna varandra? Det frågorna kan jag inte ge ett entydigt svar på, men mitt 
intryck är att båda sidor lämnar en ärlig redogörelse för hur de upplevde 
situationen. Den konstruktiva relationen som denna studie visade att föreningen 
har till kommunen var inte utan negativa inslag, vilket återigen bekräftas här.  
 

8.3 Deltagare 
 
Tidigare nämndes att det totalt var cirka 53 deltagare på forumet. Deltagarna 
själva minns allt ifrån cirka 25 (R9) till ungefär 75 stycken (R4). Här måste man 
ta med i beräkningen att den politiker som minns 25 förmodligen inte räknar 
med kommunens representanter medan aktivisten som anger 75 troligen gör det. 
Dessutom är aktivisten själv inte säker på sin sak utan nämner antalet 75 först 
efter stor tvekan. En del respondenter hade förhoppning om att fler skulle 
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komma medan andra menar att det var ganska många. En som anser att ”[d]et 
var lite tunt det mötet” (R3) påpekar att  
 

[n]u hade det att göra med årstiden tydligen, det var någonting som skulle ske på 
åkrarna just den här tiden. Sådd eller någonting annat (R3)  

 
Handlar det om dålig insikt i landsbygdsbefolkningens liv och villkor från 
kommunens sida vid planeringen? Eller är det en bortförklaring från föreningens 
sida om varför det inte kom så många som man förespeglat att man kunde locka 
dit? I vilket fall som helst är det endast en av respondenterna som tar upp den 
anledningen som förklaring till varför det inte kom fler.   
 
En av aktivisterna antyder att kommunen inte vill att det ska komma många 
deltagare. Detta skulle stämma med vad Montin anser enligt Hedlund (2002), att 
kommunpolitiker inte ser ett högt medborgardeltagande som ett mål i sig. 
Respondentens förklaring är att  
 

det kanske är så att det är rätt skönt om det inte kommer 150 personer, 200, som är 
uppbragta, stimmar och står i på de här mötena också. För då hade man skrivit i 
klartext exakt vad det handlar om. (R13) 

 
Här finns en kritik mot den breda och allmänt hållna inbjudan som talar om 
välfärdsfrågor i framtiden. En annan av aktivisterna tycker däremot att 
kommunens initiativ var mycket bra och att ”kallelsen och rubriken skulle kunna 
kalla ihop flera hundra” (R18). Anledningen till att fler inte deltog är, antar 
respondenten, att folk bara kommer om de vill klaga  
 

men eftersom de flesta går och tycker att livet är ganska bra, skönt att man slipper 
bo i staden. De bryr sig inte om stormöten om framtiden för de tycker väl att det 
kan man inte påverka på det sättet. (R18) 

 
Bull & Årman (Berglund, 1998) påpekade att det fortfarande finns brister när 
det gäller svaga politiska grupper och forumet var ingen förbättring för gruppen 
ungdomar. Alla respondenter är överens om att det inte var några ungdomar med 
på mötet. När det gäller vilka som faktiskt var där sägs det att det var bara äldre 
(R10), mest äldre (R5) eller att ”det var hög medelålder på det mötet” (R6) men 
även att det var ”inte så mycket pensionärer” (R12). Kvinnor hör också till de 
svaga politiska grupperna enligt Bull & Årmans studie men här råder viss 
osäkerhet runt antal kvinnliga deltagare. En respondent berättar att ”[j]ag fick 
känslan av att det mest var män i 40-årsåldern” (R12) och en annan konstaterar 
att ”[d]et var majoritet män” (R6) och fortsätter sedan med att  
 

[d]et brukar det inte vara. På de här mötena som vi har ute så är det kvinnorna 
som oftast är ledande, och drivande. (R6) 
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Något motsägelsefullt är det en av respondenterna som tvärtom ”minns mest 
medelålders kvinnor” (R7). Några menar dock att det var en jämn fördelning 
mellan män och kvinnor. Vad man definierar som äldre kan skifta beroende på 
ens egen ålder och uppfattning om åldrar. Vilka man minns lättast, kvinnor eller 
män, kan även det skifta beroende på vem man är men det kan även handla om 
vilka man själv pratade mest med under mötet.  
 
De som kom var ”de här medborgarna som är alerta och som har idéer och 
åsikter” (R5) anser en av respondenterna. En annan upplevde ”att det var de 
redan aktiva som kom, f.d. kommundelspolitiker, aktiva i lokala föreningar” 
(R6) och flera nämner på olika sätt att det är de som redan är engagerade som 
kommer till dessa möten. En av aktivisterna håller inte med utan poängterar att 
”det var rätt många andra” (R13) än de redan engagerade som kom. Detta 
eftersom föreningen hade gått ut och uppmuntrat folk att delta.  
 
En av kommunens representanter pratar inte bara om vilka medborgare som 
deltog utan även om vilka politiker som deltog. Respondenten menar att ”det är 
inte alla politiker som är ute på dialogmöten” (R6). Totalt bedömer 
respondenten att det är ”30 procent kanske i nämnderna som är ute” (R6). 
Vidare påpekar samme respondent vikten av att nämndernas ordförande är 
aktiva. I respondentens nämnd har de sagt att  
 

för medborgardialog lokalt så ska ordförande vara med. För att markera att det här 
är viktigt för oss i nämnden. (R6)  

 

8.4 Genomförandet 
 
Flera respondenter är positiva till det sätt medborgarforumet var ordnat med 
uppdelning i små grupper vid olika bord. Bland kommunens representanter är 
det en som tyckte om det därför att ”då kunde man koncentrera sig […] och 
kunde ha ett ganska öppet samtal” (R7). En annan berättar att ”det blev faktiskt 
väldigt lyckat och väldigt livligt på de flesta håll” (R2) tack vare uppdelningen 
efter intresse i mindre grupper. Även bland aktivisterna finns det positiva 
tongångar. En upplevde det som ”ett bra sätt att jobba på” (R4). En annan 
berättar att innan de fick gå till de olika borden diskuterade deltagarna i 
smågrupper för att komma på frågor. Det var enligt respondenten speciellt bra 
eftersom ”man hamnade med folk som man kanske inte pratar med så mycket 
med annars” (R13).  
 
Tanken med att dela upp sig vid olika bord är en bra tanke men alla visste inte 
till vilken nämnd de skulle vända sig med sina frågor eftersom organisationen 
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var så pass ny, säger en annan respondent. Vidare jämför respondenten mötet i 
Gåvsta med ett annat möte där det fanns en grupp som bara ville driva en 
specifik fråga. Respondenten berättar att ”[d]en där gruppen, den satt fast på sina 
stolar hela kvällen” (R19) och blockerade därmed det bordet för andra deltagare. 
Mötet i Rasbobygden var bättre trots viss förvirring om var deras frågor hörde 
hemma, enligt respondenten, för där hann de flesta medborgarna med flera bord.  
 
En respondent säger att ”det var avspänt och trevligt” (R5) även om ”det var 
kort om tid” (R5). Samme respondent menar att ”det kan nog inte vara mer än 
två timmar men det var väldigt mycket frågor som var på bordet” (R5). Här 
återkommer kritik mot det breda ämnesområdet. Tidigare togs det upp av en 
annan respondent i samband med inbjudan men nu kopplas det till 
tidsbegränsningen.  
 
Detta med mycket frågor är inte ett problem vid alla bord utan tvärtom. 
Medborgarna är inte lika intresserade av alla nämnders ansvarsområden, berättar 
en av respondenterna. Det innebär att alla nämnders bord inte var lika attraktiva 
för livliga diskussioner som de bord där t.ex. skola och äldreomsorg var 
aktuella. Detta kritiseras inte av respondenten men beklagas däremot.  
 

För vår del ger det inte särskilt mycket i och med att de inte är så intresserade, ja 
vi får informera om våran nämnd […] men vi får ingenting tillbaka. Då blir det 
ofta information åt ena hållet så det blir inte en dialog. (R9) 

 
Mer positivt överraskad av intresset för nämndens frågor blev en annan 
kommunrepresentant som menar att ”det var flera som ville prata med oss än 
vad jag trodde” (R12).  
 
Respondenterna berättar om frågor som kom upp under diskussionerna. Det 
handlar bl.a. om synpunkter på det sociala innehållet vid äldreboendet, en 
skogsbackes viktiga funktion som rekreationsområde och vuxenutbildning på 
distans med hjälp av lärcentra och bredband. Problem med samarbetet mellan 
skol- och folkbibliotek samt eventuella möjligheter att initiera byggandet av ett 
seniorboende togs också upp. Deltagarna utbytte information om vilka kanaler 
det finns att tillgå och vilka lokala evenemang, t.ex. Kulturveckan, som sker.  
 
Två alternativ till den här formen av möten nämns av några få respondenter 
under intervjuerna. Dels möten runt ett mer konkret förslag, likt samrådsmöten 
under detaljplaneprocessen, vilket anses vara lättare. Dels uppsökande 
verksamhet i form av att t.ex. stå på ett torg och ta kontakt med förbigående. Då 
kan man nå människor som aldrig går på möten och man slipper de som bara 
kommer till möten för att klaga. Båda dessa alternativ är former som har använts 
av politiker och tjänstemän långt innan den nya organisationen. 
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8.5 Uppföljning 
 
När det gäller uppföljning och om nämnderna tar till sig medborgarnas 
synpunkter och information är det mest kommunens representanter som talar om 
det. En av de föreningsaktiva påpekar att eftersom ”det är ett helt år sedan [...] så 
tycker jag nog att då är det nog dags igen på något sätt” (R16). Det finns en risk, 
enligt respondenten, att den nya organisationens goda ambitioner inte kommer 
att fortgå i längden. Kommer man ”att hålla kvar det, kommer man att orka göra 
det sedan i praktiken” (R16) undrar respondenten. 
 
Även en av politikerna anser att det behövs flera möten i samma område för att 
”det måste till en tillvänjning så att säga” (R19), bland annat för att medborgarna 
ska upptäcka och komma till dessa möten. Fler medborgarforum är dock inte 
planerade i Rasbobygden vid tidpunkten för intervjuerna och ett 
uppföljningsmöte till det som har hållits tidigare sker endast på medborgarnas 
initiativ. En av tjänstemännen berättar att de ”brukar säga att om ni vill ha en 
uppföljning så får ni ta initiativet” (R6) och fortsätter med att  
 

då brukar vi i ett demokratiperspektiv bolla tillbaka det till dem som är med på 
mötet. Där finns det alltid föreningsfolk med och det finns Hem och skola, 
kyrkans folk brukar vara med. Landsbygden har varit relativt dåliga på det än så 
länge men i stadsdelarna [...] har vi blivit inbjudna […] på uppföljningsmöten där 
man har frågat, hur har ni tagit hand om det vi har kommit fram till. Där är 
områdesgruppen, där har man en brukarorganisering, en områdesgrupp som 
samarbetsorganisation mellan föreningar, kyrkan och kommunen med Rädda 
Barnen som drivande. Men vi försöker bolla tillbaka och säga att vi kommer gärna 
ut för ett uppföljningsmöte och då får ni bjuda in oss. (R6) 

 
Är landsbygdens befolkning inte intresserade av uppföljning? Vill de bara ha 
möten med nya frågor varje gång? Eller har de inte förstått att det endast sker på 
deras eget initiativ? Även om de föreningsaktiva har förstått att bollen ligger hos 
dem är det inte förvånande att de inte har tagit initiativ till en uppföljning då de 
upplevde kommunen som samarbetsovillig och revirbevakande innan forumet. 
Det är dock förvånande att kommunens representanter inte är mer aktiva och 
måna om att själva följa upp forumet. De borde vilja göra en extra insats i den 
kommundel som var mest negativ till omorganisationen för att, om inte annat, 
tysta kritiken och vända opinionen. Men trots att kommunen är medveten om att 
landsbygden har varit dålig på att bjuda in till uppföljning och dessutom 
vanligen inte har en brukarorganisering likt stadsdelarna har kommunen inte 
varit aktiv och tagit ansvar för uppföljningen. Visserligen är det enligt 
respondenten i ett demokratiperspektiv de avsäger sig ansvaret. Men när de är 
måna om att stå som ensamma ansvariga vid det första mötet borde de också 
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vara måna om att följa upp och visa att forumet verkligen leder till något, att 
deltagarnas engagemang inte var förgäves. I synnerhet i Rasbobygden där den 
förening de samverkade med uppfattades som minst sagt motsträvig. Trots det 
lägger de över initiativet till återkoppling på dem.  
 
En annan tjänsteman säger att ”som jag har förstått det så blir det ju sådana här 
enstaka nedslag, det är ingenting som följs upp” (R5). Respondenten fortsätter, 
”sedan läggs det ju ut på nätet och sånt där, men vad ska vi göra med det sedan 
har vi inte pratat om” (R5). Webben skulle kunna användas mer genom att följa 
upp frågor som väcks tycker respondenten ”men det finns ingen uttalad strategi” 
(R5) för uppföljning som respondenten känner till. 
 
Andra respondenter menar däremot att minnesanteckningarna från forumet 
används. Anteckningarna tas med ”till kontoret, vi försöker väva in dem i vår 
planeringsprocess när vi ska ta fram nya uppdragsbeskrivningar” (R6) förklarar 
en av respondenterna. En annan säger att de tas upp ”i olika sammanhang då, där 
de passar in så att säga” (R19) och berättar att ”vi har alltså tjänstemän som har 
till uppgift att se till att det här följs upp” (R19).  
 
Några respondenter berättar även om hur forumet har haft mer direkt inverkan 
på vissa frågor. Det faktum att forumets deltagare uppmärksammade problemet 
med samarbetet mellan skol- och folkbiblioteken var en av orsakerna till att man 
sedan gjorde ett avtal i Uppsala kommun som reglerade detta. Kulturveckan fick 
dessutom ett bidrag påföljande år eftersom Kulturnämnden blev informerade om 
att evenemanget fanns. Skogsbackens användning som rekreationsområde hade 
kommit fram även utan forumet men Fritids- och naturvårdsnämnden ser det 
som värdefullt att kunna hänvisa till medborgardialogen i sitt remissvar. 
Respondenten menar att man inte kan veta hur stor påverkan det har men att det 
kan vara det som fäller avgörandet. När det gäller frågan om vuxenutbildning på 
distans har inga beslut tagits än men däremot sker en utredning på 
tjänstemannanivå vilket innebär att det är på gång.  
 
Uppföljning av ett medborgarforum verkar variera ganska stort mellan 
nämnderna. En del har redan implementerat sina strategier i den löpande 
verksamheten medan andra inte ens har pratat om hur det ska gå till. 
Återkopplingen till deltagarna skulle däremot kunna förbättras betydligt hos alla 
nämnder.  
 

8.6 Sammanfattning 
 
Deltagarna hade låga förväntningar och det uppstod problem när kommunen 
skulle samverka med den lokala föreningen RiS inför forumet. Kommunen var 
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mån om att själv stå som arrangör medan föreningen gärna ville stå med som 
partner. Revirtänkande runt vem som egentligen representerar bygden 
figurerade. En av respondenterna menar att det till och med förekom utpressning 
från RiS sida och en annan att aktivisterna ännu inte hade försonat sig med den 
nya organisationen. Föreningen däremot beskriver kommunen som en ovillig 
samarbetspartner. Vidare finns en viss kritik mot det breda ämnet, att det blir för 
många frågor som ska diskuteras på kort tid. Genomförandet får dock beröm. 
Uppdelningen i små grupper som får besöka de olika nämndernas bord är 
uppskattat från både kommunen och de andra. De som kom till mötet var 
engagerade människor med fokus på framtiden samt mest intresserade av skol- 
och äldrefrågor. Forumet har haft mer eller mindre inverkan på åtminstone fyra 
specifika frågor men uppföljning och återkoppling är dålig. Vissa nämnder har 
en genomtänkt strategi för uppföljning medan andra inte ens har pratat om det 
och ett eventuellt uppföljningsmöte sker endast på initiativ av bygdens 
befolkning.  
 

9 AVSLUTNING 
 
Den första av syftets frågor handlade om hur aktörerna själva ser på 
medborgardialogen och studien har visat att samtliga aktörer följer den gyllene 
medelvägen. De är inte totalt överens, det finns punkter där aktörerna skiljer sig 
åt. Om information ska ingå som en del av dialogen, hur mycket påverkan 
medborgarnas åsikter bör ha och faktiskt har samt exakt hur den ska utformas 
varierar men de är i stort sett ense. Medborgardialog ses som ett komplement till 
det nuvarande systemet för bättre förankring och legitimitet. Ett verktyg för 
politikerna att samla in information och synpunkter med inför ett beslut. 
Aktörerna i den här studien skiljer sig därmed inte från vare sig de svenska 
politiker som deltog i Sannes (2004) undersökning, eller de offentliga 
utredningar m.m. som fört fram idén om deliberativ demokrati på olika sätt. I 
och med att alla aktörer delar grundsyn borde deras samarbete löpa lättare än 
vad det annars skulle göra. De har inte helt skilda förväntningar på vad som ska 
hända och vad deras olika roller innebär.  
 
Syftets andra fråga gällde vilka likheter och skillnader RiS har jämfört med 
andra lokala mobiliseringsgrupper beträffande idealtyp, politiksyn och viktiga 
förutsättningar. Studien kunde konstatera att RIS tillhör den idealtyp som Olsson 
(Olsson & Forsberg, 1997) kallar mobiliseringsgrupp. De vill förbättra för 
områdets befolkning, utveckla möjligheterna att bo kvar och försörja sig i 
Rasbobygden. I sitt arbete är de framtidsorienterade och de har ett utåtriktat 
omvärldsperspektiv. Precis som med en del av Berglunds (1998) grupper 
startade det med en reaktion mot politiskt beslut, i det här fallet införandet av en 
centraliserad nämndorganisation. Herlitz (Berglund, 1998) kartläggning visade 



   

 53

att en övervägande majoritet av grupperna verkar för ökad trivsel och vill gynna 
kulturen i bygden vilket även RiS har som målsättning. De ägnar sig, precis som 
andra liknande grupper, åt frågor såsom vägar, skola och äldreomsorg. Det vill 
säga verksamhet som kommuner och myndigheter brukar ha ansvar för. 
Föreningen liknar också de lokala utvecklingsgrupper som Berglund (1998) har 
granskat där faktorer som släktband och ett lokalt föreningsliv m.m. låg till 
grunden för gemenskapen. En gemenskap som kunde inkludera eller exkludera 
nyinflyttade. RiS har försökt ta tillvara det rika föreningslivet i bygden och hör 
till dem som inkluderar även nyinflyttade i gemenskapen. Rasbo i Samverkan 
har inte lyckats förbättra situationen när det gäller politiskt svaga grupper. 
Endast cirka en tredjedel av de aktiva är kvinnor och inga ungdomar är 
engagerade i föreningen. Enligt Berglund (1998) beskriver Bond det lokala 
utvecklingsarbetet som en vildvuxen gräsrotsrörelse med egna regler. Den 
beskrivningen stämmer dock inte in på föreningen. Visserligen avspeglar den 
inte partipolitiska motsättningar men det är ett politikerinitiativ som ligger 
bakom föreningen och de aktiva har hämtat arbetssätt från den tidigare 
kommundelsnämnden. RiS verkar ha vuxit in i rollen som ideell förening alltmer 
med tiden och deras verksamhet är tänkt att vara en självständig men 
komplimenterande del i kommunens konventionella beslutsprocess. En del av 
den mylla som Olsson (Olsson & Forsberg, 1997) anser är viktig för det 
politiska systemet.  
 
Föreningens politiksyn är motsägelsefull. Å ena sidan är föreningens verksamhet 
politisk och aktivisterna vill förändra hur Uppsalas lokalpolitik fungerar. De 
anser att en centraliserad organisation innebär att landsbygden glöms bort, att 
det brister i demokratin på landsbygden om det inte finns en mer lokalt 
förankrad aktör. Föreningen vill se en renässans för samhällsplanering 
underifrån och för institutionellt gränsöverskridande samverkan. Å andra sidan 
tar de avstånd från partipolitikens syn på konflikt och samverkan. De poängterar 
att ideologier och politisk färg är av underordnad betydelse, det viktiga är 
pragmatiska lösningar för bygdens bästa. En av respondenterna ser till och med 
sig själv som helt opolitisk då respondenten förknippar politik med partipolitik 
och inte föreningens arbete. Detta stämmer helt in på Olssons (Olsson & 
Forsberg, 1997) skildring av politiksynen bland utvecklingsgrupper.   
 
Rasbo i Samverkan har alla viktiga förutsättningar för att lyckas med lokal 
mobilisering. De har aktiva och engagerade människor som stämmer väl överens 
med vad Bang & Sörensen (Röjmalm, 1998) kallar för vardagsmakare. 
Människor som gör det själva, som ägnar sig åt konkreta frågor i vardagen med 
en pragmatisk hållning och som inte ser experter som fiender. Berglund (1998) 
hade funnit att initiativkraftig ledare var mycket viktigt och föreningen har en 
kärngrupp som fungerar som inspirerande pådrivare. Trots det har föreningen, 
likt grupperna i Berglunds studie, stött på ointresse när de försökt mobilisera 
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befolkningen. En av strategierna för att värva aktiva är, återigen likt Berglunds 
grupper, samarbete med bygdens föreningar. Rasboandan handlar om att 
engagera sig och arbeta tillsammans, att inte ge upp förrän man uppnått sitt mål. 
Andan fyller kriterierna för det Berglund benämner platsgemenskap, en positiv 
kollektiv identitet som bygger på egna minnen eller andras berättelser om hur 
bra samarbetet i bygden fungerat tidigare. Förvisso en utan lång tradition för det 
finns egentligen flera platsrelaterade gemenskaper i Rasbobygden, vilket enligt 
Berglund gör det mer besvärligt att mobilisera tillsammans. Men det är på väg 
att ändras mer och mer. Föreningens relation till kommunen är konstruktiv, en 
viktig faktor för framgångsrikt mobiliseringsarbete enligt Berglund (1998). RiS 
har mött ett visst motstånd i de centrala nämnderna men upplever mest positiv 
respons från kommunen. Föreningen har fått ekonomiskt bidrag vid upprepade 
tillfällen från kommunen vilket många grupper upplever som nödvändigt för att 
komma igång. De har också bra utvecklade kontakter med den kommunala 
organisationen. Flera av aktivisterna är/har varit kommunalpolitiker eller har 
erfarenhet av föreningslivet, vad Röjmalm (1998) kallar för brobyggare. De 
känner väl till systemets regler och har stora kontaktnät. Speciellt en av 
aktivisterna lyfts fram som länken mellan föreningen och kommunen. En aktiv 
politiker som också är starkt engagerad i föreningen. Kommunens inställning till 
föreningen är i offentliga dokument mycket god och därför har ekonomiskt 
bidrag beviljats. Bland de intervjuade politikerna och tjänstemännen i den här 
studien är de flesta mer eller mindre positiva men några är neutrala och en tolkar 
jag som outtalat negativ. Tendensen är att desto bättre kontakt 
kommunrepresentanterna har haft med föreningen, desto positivare inställning.  
 
Tredje frågan i syftet var frågan om hur deltagarna upplevde medborgarforumet. 
Deltagarna berömmer upplägget av forumet med mindre grupper som får tillfälle 
att byta bord/ämne. Det förekommer kritik mot att det är för många frågor att 
diskutera på en kväll men alla är nöjda med genomförandet av arrangemanget. 
Det var avspänt och trevligt enligt en respondent. Deltagarna var engagerade och 
framtidsorienterade och det blev livliga diskussioner vid de flesta borden. 
Samarbetet inför forumet upplevs däremot som problemfyllt från båda håll.  
Föreningen menar att kommunen var ovilliga att samarbeta. De ville ses som en 
lokal partner men kommunen ville vara ensam värd. Trots att samtliga aktörer 
följer den gyllene medelvägen i sin grundsyn på medborgardialog hade de alltså 
skilda förväntningar på sina roller vid detta tillfälle. Dessutom är det en av 
representanterna från kommunen som anser att föreningen försökte med 
utpressning samt en som menar att RiS var revirhävdande och inte hade förlikat 
sig med den nya nämndorganisationen än. Samarbetssvårigheterna ordnade dock 
upp sig men detta visar att den konstruktiva relationen till kommunen inte är 
friktionsfri. Även när det gäller uppföljning finns det skillnader mellan 
kommunens och aktivisternas upplevelser. En av aktivisterna upplever att 
kommunen har ansvar och borde ordna ett nytt forum inom kort medan en 
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tjänsteman menar att de har bollat över frågan om ett eventuellt 
uppföljningsmöte till bygdebefolkningen. En annan tjänsteman har uppfattat det 
som enstaka nedslag och att ingen uppföljning ska ske. Ytterligare ett par andra 
tjänstemän bedömer det som att synpunkterna som togs upp på forumet följs upp 
genom att vävas in i respektive nämnds arbete på olika sätt.  
 
Sammantaget kan konstateras att Rasbobygdens medborgardialog såväl i 
aktörernas tankar som i den praktiska utformningen följer den gyllene 
medelvägen. Enligt Hedlund (2002) menar Montin att kommunpolitikerna inte 
ser ett högt medborgardeltagande som ett mål i sig. Istället är det verksamheter 
som främjar den representativa demokratin och de etablerade politikerna som 
prioriteras. Både medborgarforumet och den lokala mobiliseringen i form av 
föreningen Rasbo i Samverkan är sådana verksamheter. De utgör ett 
komplement till det nuvarande systemet och fungerar som verktyg för att 
framför allt ge politikerna bättre beslutsunderlag och öka kommunpolitikens 
legitimitet.  
 
Under arbetets gång har nya frågor väckts som framtida studier förhoppningsvis 
kan besvara. Vad tycker boende i Rasbobygden som inte är aktiva i föreningen 
om RiS och kommunens medborgardialog? Hur kommer det att gå för 
föreningen? Kommer Uppsala kommun arrangera flera medborgarforum i 
Rasbobygden? Hur kommer kommunen utveckla medborgardialogen?  
 
För mig personligen har det varit en mycket rolig och lärorik tid och jag kommer 
alltid att minnas mina respondenter med glädje och tacksamhet. Politiker, 
tjänstemän och aktivister har alla visat ett engagemang för den lokala 
demokratin som smittar av sig. Därför vill jag avrunda med en av mina 
favoritrepliker från intervjuerna. Ett citat som med glimten i ögat visar just på 
detta engagemang som respondenterna har förmedlat.  

 
”Vill man driva utveckling så är det ju skitkul att bo på landsbygden, 

för där finns det ju mycket att göra om man säger så”! (R16)
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RESPONDENTFÖRTECKNING 

Tjänstemän 
 
Anita Svedh-Livmar, processledare för medborgardialogen 
Ann Lundberg, nämndsekreterare på fritids- och naturkontoret 
Claes Larsson, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret/planavdelningen 
Helena Thorén Lindqvist, informationssekreterare på äldrekontoret 
Ulf Lundström, processledare på kontoret för barn, ungdom och  arbetsmarknad 
 

Politiker 
 
Ann-Christin Eriksson (c) barn- och ungdomsnämnden  
Britt Löfgren (v) ordförande i utskottet för demokrati, integration och 

jämställdhet 
Hjördis Andersson (mp) ledamot i nämnden för vuxna med funktionshinder  
Ilona Szatmari Waldau (v) ordförande i  fritids- och naturvårdsnämnden 
Kees Geurtsen (s) ordförande i kulturnämnden  
Lars-Olof Bäckman (m) vice ordförande i äldrenämnden  
Mohamad Hassan (fp) vice ordförande i utbildnings- och  

arbetsmarknadsnämnden  
 

Aktiva i RiS 
 
Britt Mattsson, vice ordförande, Företagsamma kvinnor 
Gunilla Eriksson-Huldén, ledamot, miljöpartiet 
Inga Köpsén, kassör, idrottsrörelsen 
Lars Andersson, ordförande, folkpartiet 
Lars-Gunnar Karlsson, ledamot, moderaterna  
Roland Ohlsson, ledamot, pensionärsorganisationer 
Sivert Nordstrand, ledamot, vänsterpartiet 
 
 
 
 
 
 
 
 


