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1.	Introduktion		
Alla	former	av	demokratiska	regimer	och	makthavare	ställs	inför	uppgiften	att	

legitimera	sina	beslut	och	sitt	styrande.1	Det	politiska	deltagandet	är	en	av	

demokratins	grundläggande	beståndsdelar	och	har	en	självklar	plats	inom	

demokratiteori	när	legitimering	av	styre	diskuteras.	Det	är	något	som	all	

demokratiteori	måste	förhålla	sig	till	men	samtidigt	ett	område	där	förståelser	

går	isär	för	hur	mycket	deltagande	en	demokrati	bör	ha	eller	vilken	form	av	

deltagande	som	är	att	föredra.2	Demokratiforskaren	Seyala	Benhabib	anser,	som	

många	andra	inom	fältet	deliberativ	demokrati,	att	legitimitet	innebär	att	alla	

medborgare	som	berörs	av	en	viss	politisk	fråga	ska	ha	möjlighet	att	påverka	

politikens	utformning	och	medverka	i	delar	av	beslutsprocessen.3	Därför	har	

medborgarinflytande	och	aktivt	deltagande	fått	en	viktig	plats	inom	

demokratiforskningen.4		

	

Även	de	styrande	organen	i	Sverige	arbetar	med	demokratisk	legitimitet	i	sina	

beslut.	Hos	Sveriges	Kommuner	och	Landsting	(SKL)	syns	detta	då	de	på	flera	

sätt	arbetar	med	att	utveckla	och	inkorporera	en	systematisk	medborgardialog	i	

olika	processer	kring	beslutsfattandet.	Behovet	av	att	göra	detta	motiverar	de	

med	ett	sjunkande	valdeltagande	och	ett	minskat	intresse	för	politiska	partier	

hos	medborgarna.	Dialoger	med	medborgare	där	de	inkluderas	i	beslutsfattandet	

anses	hos	Sveriges	kommuner	och	Landsting	vara	en	viktig	del	i	att	öka	

effektiviteten,	stärka	demokratin	och	därigenom	öka	den	demokratiska	

legitimiteten.5	Genom	att	fler	invånare	deltar	i	och	inkluderas	i	politiska	

sammanhang	som	medborgardialoger	vill	man	öka	både	engagemanget	i	och	

förtroendet	för	det	demokratiska	systemet	och	därigenom	öka	dess	legitimitet.6		

	

																																																								
1	Dryzek,	Democratization	as	Deliberative	Capacity	Building,	1390.	
2	Kuzmina,	Digitalt	deltagande,	4.	
3	Benhabib,	Democracy	and	Difference,	95.	
4	Fung,	Recepies	for	Public	Spheres,	339.	
5	SKL,	11	tankar	om	medborgardialog	i	styrning,	5	–	6.	
6	Ibid,	7.	
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Medborgardialoger	kan	alltså	liknas	vid	ett	normativt	ideal	hos	politikerna	i	

Sverige	som	ökar	legitimiteten	i	politiska	beslut.	Men	hur	mycket	legitimitet	kan	

medborgardialogerna	sägas	ge	till	besluten	som	fattas?	Hur	väl	stämmer	

verkligheten	överens	med	idealet?	Hur	mycket	legitimitet	medborgardialogerna	

egentligen	ger	till	besluten	som	fattas	är	tätt	sammankopplat	med	frågan	om	hur	

processen	kring	dialogerna	har	gått	till.		

	

För	att	undersöka	detta	kommer	den	här	uppsatsen	att	i	en	fallstudie	studera	

processerna	i	ett	typiskt	fall	av	medborgardialoger	i	Sverige.	Fallet	som	studeras	

är	inflytandeprocesserna	som	hölls	i	samband	med	införandet	av	ett	nytt	

stadsbusslinjenät	i	Uppsala	den	14	augusti	2017.7	Totalt	arrangerades	tre	

omgångar	med	lokala	inflytandeprocesser	varav	alla	bestod	av	flera	möten	som	

hölls	runt	om	i	Uppsala.	Först	hölls	det	sex	möten	i	maj	2015	och	därefter	hölls	

det	fyra	i	februari	och	fyra	i	november	2016.8			

Medborgares	deltagande	i	politiska	processer	beskrivs	ofta	med	olika	termer	

varav	”medborgardialog”	är	en	vanligt	förekommande.	I	den	här	uppsatsen	

används	termerna	”inflytandeprocesser”	och	”möte”	synonymt	och	som	

övergripande	termer	för	medborgares	deltagande.		

1.1	Syfte	och	frågeställning	

Frågor	om	hur	medborgare	faktiskt	hade	varit	med	och	påverkat	det	nya	

linjenätet	väcktes	också	när	jag	som	anställd	kundinformatör	på	

kollektivtrafikförvaltningen	UL	hänvisade	till	inflytandeprocesserna	då	jag	mötte	

kunder	med	frågor	om	hur	det	nya	linjenätet	tagits	fram.	Med	betoning	på	att	

allmänheten	har	haft	möjlighet	att	påverka	utformningen	kan	jag	sägas	ha	gett	

legitimitet	till	det	nya	linjenätets	införande.	Samtidigt	började	jag	undra	hur	och	

på	vilka	sätt	som	medborgarna	faktiskt	hade	varit	med	och	påverkat	det	nya	

linjenätet.	Vilka	deltog	och	hur	såg	deras	deltagande	ut?			

	

																																																								
7	Landstinget	i	Uppsala	län,	Nytt	linjenät	2017	för	Uppsala	stadstrafik,	4.	
8	Region	Uppsala,	Samrådssammanställning,	3.	
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Syftet	med	uppsatsen	är	att	studera	inflytandeprocesserna	som	hölls	i	samband	

med	införandet	av	det	nya	stadsbusslinjenätet	i	Uppsala.	För	att	göra	detta	

kommer	uppsatsen	att	vara	upplagd	som	en	teorikonsumerande	studie	där	den	

utgår	från	två	av	John	S.	Dryzeks	tre	kriterier	för	när	deliberativ	demokratiteori	

är	demokratisk.	Kriterierna	som	används	i	studien	är	Autentisk	och	Inkluderande.	

Att	det	tredje	kriteriet,	Konsekvensiell,	utelämnas	motiveras	huvudsakligen	med	

uppsatsens	generaliseringsambitioner	samt	att	de	två	första	kriterierna	är	mer	

lika	varandra	eftersom	de	båda	handlar	om	processer	rörande	medborgares	

faktiska	deltagande.9	Utifrån	kriterierna	kommer	uppsatsen	att	utvärdera	

inflytandeprocesserna	som	UL	höll	och	sedan	dra	slutsatser	kring	användandet	

av	dem	för	att	legitimera	införandet	av	linjenätet.	

	

Uppsatsen	är	upplagd	så	att	den	studerar	ett	fall	av	något	återkommande	inom	

den	svenska	representativa	demokratin.	Det	är	således	en	fallstudie	av	ett	

typiskt	fall	av	hur	inflytandeprocesser	används	för	att	stärka	demokratin	och	

legitimiteten	i	politiska	beslut.	Ambitionen	är	att	kunna	generalisera	slutsatserna	

från	den	här	studien	till	andra	liknande	fall	i	Sverige.		

	

Den	fråga	som	uppsatsen	kommer	söka	svara	på	är:	Har	inflytandeprocesserna	

stärkt	legitimiteten	i	det	nya	stadsbusslinjenätet?	Frågan	kan	delas	upp	i	

underfrågorna:	Var	processen	inkluderande?	och	Var	processen	autentisk?	

2.	Teori	och	diskursanknytning		
Davide	Grossi	och	Gabriella	Pigozzi	skriver	att	många	forskare	anser	att	de	två	

främsta	metoderna	för	att	lösa	oenigheter	och	kollektivt	fatta	demokratiska	

beslut	är	röstning	och	deliberation.	Dessa	ses	ibland	som	varandras	motsatser	

eftersom	de	fokuserar	på	olika	saker.	Medan	deliberation	handlar	om	att	

konversera,	lyssna,	reflektera	och	både	påverka	samt	låta	sig	påverkas	av	nya	

perspektiv,	så	handlar	röstning	om	att	aggregera	deltagares	åsikter	och	finna	det	

alternativ	som	flest	föredrar.	Deliberation	beskrivs	som	ett	sätt	för	individer	att	

																																																								
9	Dryzek,	Democratization	as	Deliberative	Capacity	Building,	1380.	
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närma	sig	någon	form	av	konsensus	och	skapa	förståelse,	medan	röstning	är	en	

aggregering	av	preferenser	utan	att	det	nödvändigtvis	finns	förståelse	för	frågan	

eller	för	de	andra	deltagarnas	perspektiv.10	

	

Vissa	menar	dock	att	röstning	och	deliberation	inte	bör	ses	som	varandras	

motsatser	utan	som	två	lika	viktiga	delar	i	det	kollektiva	beslutsfattandet.	När	

deliberation	föregår	röstning	och	individer	får	presentera	sina	anledningar	och	

argument	för	olika	ställningstaganden,	så	blir	deliberationen	ett	sätt	att	

”förbereda”	individernas	åsikter	inför	aggregeringen	av	deras	röster.	Andra	som	

har	kritiserat	deliberationen	menar	att	den	kan	fungera	som	ett	sätt	för	

beslutsfattare	att	undvika	röstning	helt	och	hållet	och	samtidigt	kalla	beslutet	

demokratiskt.11		

	

Centralt	inom	demokrati	är	alltså	frågan	om	vad	som	gör	beslut	legitima	och	när	

de	ska	ses	som	demokratiska.	För	att	deliberationen	inte	endast	ska	fungera	som	

ett	sätt	att	undvika	röstning	så	blir	processen	som	den	sker	genom	viktig.	Det	är	

också	just	frågan	om	vad	som	gör	deliberation	demokratisk	som	många	forskare	

inom	deliberativ	demokrati	fokuserar	på.	Exempelvis	skriver	Benhabib	att	

centralt	inom	deliberativ	demokratiteori	är	just	idealet	kring	hur	politiska	beslut	

legitimeras	och	beskriver	att	en	viktig	aspekt	är	att	de	som	delibererar	ses	som	

jämlikar.12		

	

Även	Dryzek	skriver	att	deliberationen	måste	se	ut	på	ett	visst	sätt	för	att	anses	

vara	demokratisk.	Exempelvis	anses	kommunikationen	bara	vara	deliberativ	om	

den	är	otvingade	och	inte	sker	i	form	av	lögner	eller	hot,	vilket	skulle	vara	

antideliberativt.	Den	demokratiska	legitimiteten	kommer	alltså	även	här	från	hur	

kommunikationen	mellan	deltagarna	ser	ut	och	går	till,	där	individer	inte	bara	

presenterar	sina	egna	åsikter	och	preferenser	utan	också	reflekterar	kring	dessa	

och	är	öppna	för	att	ändra	sitt	ställningstagande	om	motargumenten	är	

																																																								
10	Grossi	och	Pigozzi,	judgment	agregation,	105-106.	
11	Ibid,	106.	
12	Benhabib,	Democracy	and	Difference,	99.	
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övertygande.	Deliberativ	kommunikation	ska	alltså	enligt	Dryzek	leda	till	och	

skapa	någon	form	av	reflektion	hos	individerna	som	deltar.	Politiska	system	där	

individer	har	lite	eller	inga	möjligheter	att	reflektera	över	sina	preferenser	

beskrivs	sett	till	deliberationskriteriet	vara	odemokratiska.13			

	

Deliberationen	ska	alltså,	för	att	vara	demokratisk,	skapa	någon	form	av	

reflektion	hos	deltagarna	när	de	kommunicerar.	Men	hur	ser	deliberation	ut	när	

den	skapar	reflektion	hos	deltagare?	Amy	Gutmann	och	Dennis	F.	Thompson	

anser	likt	Dryzek	att	deliberativ	demokrati	förklarar	och	rättfärdigar	för	

medborgare	och	tjänstepersoner	politiska	beslut	genom	att	ge	anledningar	som	

kan	accepteras	av	de	personer	som	påverkas	av	beslutet.	Att	ge	orsaker	delas	

upp	i	aspekterna	reciprocitet	(vilken	sorts	anledning	som	ska	ges)	offentlighet	

(vilket	forum	den	ska	presenteras	inom),	och	ansvarsutkrävande	(vilka	agenter	

som	ska	ge	och	ta	emot	anledningen).	Reciprocitet	beskrivs	som	den	ledande	

(dock	inte	nödvändigtvis	den	viktigaste)	aspekten	av	deliberation	eftersom	den	

formar	de	andra	två	aspekterna	offentlighet	och	ansvarsutkrävande.	Aspekten	

uttrycker	en	inställning	av	jämställdhet	som	medborgare	och	tjänstemän	bör	

inta	i	diskussionen	när	de	hör	andras	argument.14	Reciprocitet	är	ett	

förhållningssätt	som	innebär	att	deltagare	respekterar	varandra	som	jämställda	

deltagare	vars	åsikter	förtjänar	att	lyssnas	till	och	reflekteras	kring.	Reciprocitet	

innebär	också	att	deltagarna	delar	det	gemensamma	målet	att	uppnå	deliberativt	

samförstånd,	trots	de	skilda	åsikterna	och	slutsatserna.	När	reciprocitet	

appliceras	på	argument	så	hänvisar	argumenten	ofta	till	anledningar	som	delas	

eller	kan	komma	att	delas	av	andra	i	omgivningen	eller	av	de	som	deltar	i	

deliberationen.	Om	exempelvis	en	individ	uttrycker	att	något	är	orättvist	så	vet	

alla	vad	hen	menar	med	det	argumentet	även	om	de	inte	nödvändigtvis	håller	

med	om	påståendet	i	det	specifika	fallet.15	

	

																																																								
13	Dryzek,	Democratization	as	Deliberative	Capacity	Building,	1381.	
14	Gutmann	och	Thompson,	Denocracy	and	Disagreement,	52.	
15	Ibid,	14.	
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En	annan	norm	som	finns	inom	demokratiforskning	och	som	av	många	forskare	

anses	innebära	politisk	legitimitet	är	inklusion.	Iris	Marion	Young	skriver	att	

politisk	jämlikhet,	där	alla	som	påverkas	av	ett	beslut	är	lika	inkluderade	i	

beslutsfattandeprocessen,	är	ett	krav	för	att	något	ska	vara	demokratiskt.	Hon	

skriver	att	politisk	jämlikhet	kräver	att	alla	har	samma	möjligheter	att	påverka	

beslutet.	Vidare	skriver	hon	att	politiska	aktörer	måste	acceptera	legitimiteten	i	

ett	beslut	om	det	kommer	från	en	inklusiv	process	av	offentlig	diskussion.	

Normen	inklusion	är	därför	ett	kraftfullt	verktyg	för	att	kritisera	legitimiteten	i	

beslut	fattade	i	processer	som	säger	sig	vara	demokratiska.16	

	

Young	skriver	att	inklusion	och	exklusion	kan	se	ut	på	olika	sätt.	Exklusion	i	ett	

av	dess	mer	uppenbara	former	är	då	vissa	individer	eller	grupper	medvetet	hålls	

utanför	diskussionen	eller	tillåts	ensamma	kontrollera	vad	som	händer	på	

mötet.17	Riktig	inklusion	beskrivs	vara	när	så	många	som	möjligt	är	inkluderade	i	

beslutsfattandeprocesserna	av	det	som	berör	dem.	Young	skriver	likt	många	

andra	demokratiforskare	att	hur	samtalet	går	till	spelar	roll	för	dess	legitimitet.	

Även	om	medborgare	formellt	sett	är	inkluderade	i	en	process	så	menar	hon	att	

det	finns	en	risk	att	deras	argument	inte	blir	lyssnade	på	eller	tas	på	allvar.	

Risken	hon	tar	upp	handlar	alltså	om	att	människor	inte	behandlas	jämlikt	sett	

till	den	respekt	de	får	och	därmed	exkluderas	på	det	sättet.18		

	

Det	är	tydligt	att	det	finns	ett	ideal	för	inklusivitet	som	innebär	att	så	många	

grupper	och	åsikter	som	möjligt	finns	representerade	i	deliberationen.	Archon	

Fung	skriver	att	offentliga	möten	och	deliberationer	vanligtvis	är	öppna	för	alla	

som	önskar	delta	och	att	den	vanligaste	mekanismen	för	vem	som	deltar	är	

frivilligt	deltagande.	De	som	får	information	om	möjligheten,	har	resurser,	

intresse	och	tid	kommer	att	delta	i	deliberationen.	Ett	problem	med	det	här	

upplägget	är	dock	att	det	vanligtvis	är	de	som	har	det	bättre	ställt	ekonomiskt	

och	som	är	utbildade	som	deltar.	Fung	skriver	att	i	stort	sett	alla	former	av	

																																																								
16	Young,	Inclusion	and	Democracy,	52.	
17	Ibid.	52	
18	Ibid,	55.	
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politiskt	deltagande	är	uppbyggt	på	ett	sådant	sätt	att	personer	av	högre	status	

blir	favoriserade.19	

	

Deliberation	kan	givetvis	manifesteras	på	olika	sätt	i	olika	institutioner	och	

system	men	beskrivs	av	Dryzek	bestå	av	tre	huvudsakliga	kriterier:	Autentisk,	

Inklusivitet	och	Konsekvensiell.	Han	skriver	att	ju	mer	den	deliberativa	processen	

innehåller	dessa	element	desto	mer	demokratisk	är	den.20	Kriteriet	Autentisk	

handlar	om	hur	deliberationen	går	till.	Deliberation	beskrivs	som	en	process	som	

ska	skapa	reflektion	hos	deltagaren	men	ska	göra	det	på	ett	otvingande	sätt	

genom	att	underbygga	ställningstaganden	med	mer	generella	principer	och	

resonemang.	Att	deliberationen	är	autentisk	kräver	med	andra	ord	att	den	visar	

på	reciprocitet.	Kriteriet	Inklusivitet	handlar	om	vem	som	deltar	i	deliberationen	

och	om	hur	stor	räckvidden	är	för	de	åsikter	och	intressen	som	finns	

representerade.	Dryzek	skriver	att	deliberation	utan	inklusivitet	visserligen	kan	

finnas	men	att	den	då	inte	kan	anses	vara	demokratisk	eftersom	det	finns	för	få	

intressen	och	åsikter	representerade.	Kriteriet	Konsekvensiell	innebär	att	den	

deliberativa	processen	måste	ha	en	påverkan	på	den	faktiskt	förda	politiken	och	

dess	utfall.	Deliberationen	måste	alltså	enligt	Dryzek	leda	till	någon	form	av	

förändring	på	vad	som	händer	efter	deliberationen	och	få	reella	konsekvenser.	

Om	deliberationen	inte	är	Konsekvensiell	så	har	den	ingen	inverkan	på	vilka	

beslut	som	faktiskt	fattas.21	

	

Centralt	i	den	här	studien	är	problemet	med	att	skapa	demokratisk	legitimitet.	

För	att	förstå	vad	deliberation	är	och	hur	det	förhåller	sig	till	andra	metoder	för	

kollektivt	demokratiskt	beslutsfattande	används	Grossi	och	Pigozzis	texter.	

Teorierna	som	använts	för	analysen	utgår	till	viss	del	från	Benhabibs	teorier	

kring	hur	demokratisk	legitimitet	uppnås	men	utgår	huvudsakligen	från	Dryzeks	

deliberationskriterier.	För	att	fördjupa	förståelsen	för	de	fenomen	som	Dryzek	

beskriver	i	sina	deliberationskriterier	använder	studien	böcker	från	Gutmann	

																																																								
19	Fung,	Recepies	for	Public	Spheres,	342.	
20	Dryzek,	Democratization	as	Deliberative	Capacity	Building,	1380.	
21	Ibid,	1382.	
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och	Thompson	samt	Young.	Fungs	teorier	används	för	att	belysa	eventuella	

problem	med	inklusivitet	med	avsikten	att	senare	problematisera	kring	dessa	i	

analysen.		

2.1	Avgränsningar		

Uppsatsen	avgränsas	till	att	fokusera	på	Dryzeks	två	första	kriterier:	Autentisk	

och	Inkluderande.	Detta	motiveras	dels	med	hänvisning	till	uppsatsens	korta	

omfattning	men	även	utifrån	vilka	generaliseringsmöjligheter	som	eftersträvas.		

	

Frågan	om	hur	utfallet	blev	eller	om	hur	konsekvensiella	inflytandeprocesserna	

var	är	också	en	intressant	och	viktig	fråga.	Bland	annat	eftersom	det	sannolikt	är	

just	påverkan	på	utfallet	som	motiverar	många	av	deltagarna	att	delta	i	mötet.	

Generaliseringsmöjligheterna	av	en	sådan	studie	kan	dock	tänkas	se	annorlunda	

ut	än	vad	den	här	studien	eftersträvar:	att	generalisera	resultaten	och	

slutsatserna	till	andra	svenska	kommuners	och	landstings	inflytandeprocesser.			

Detta	eftersom	det	finns	mellanliggande	variabler	som	begränsar	möjligheten	att	

efterleva	de	åsikter	som	presenteras	under	deliberationen.	Ett	exempel	på	en	

sådan	variabel	kan	vara	ekonomiska	tillgångar	inom	kommunen	eller	

landstinget.		

	

I	en	studie	där	endast	kriterierna	Autentisk	och	Inklusivitet	studeras	kan	

problemet	med	mellanliggande	variabler	anses	vara	mindre.	Kvaliteten	på	olika	

processer	och	hur	deliberationen	mellan	människor	gick	till	påverkas	i	mindre	

utsträckning	av	fysiska	begränsningar	så	som	ekonomiska	tillgångar.	Kriterierna	

Autentisk	och	Inklusivitet	är	också	lika	till	naturen	eftersom	de	båda	handlar	om	

olika	aspekter	av	deltagande	hos	medborgare,	inte	om	vad	representanterna	gör	

av	informationen	de	samlat	in	från	deltagandet.	Uppsatsen	avgränsas	därför	till	

att	studera	det	valda	fallet	utifrån	kriterierna	Autentisk	och	Inklusivitet	och	

kommer	inte	att	utvärdera	hur	konsekvensiella	inflytandeprocesserna	har	varit.	

2.2	Utvärderingskriterier	

Centrala	begrepp	att	definiera	i	den	här	studien	är	deliberationskriterierna	

Autentisk	och	Inklusion.	Eftersom	avsikten	är	att	mäta	dessa	begrepp	måste	de	
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först	definieras	så	att	det	blir	tydligt	vad	de	innebär.	Definitionerna	är	gjorda	

utifrån	teorierna	presenterade	ovan.		

	

Deliberationskriteriet	Autentisk	definieras	utifrån	tre	delar:	prata,	lyssna	och	

förändra.	Den	första	delen	är	att	deltagarna	tydligt	uttrycker	sina	åsikter	och	

preferenser	på	ett	sätt	som	kan	accepteras	av	andra.	Detta	görs	genom	att	

preferenserna	motiveras	med	reciprocitet	och	underbyggs	med	mer	generella	

principer	och	resonemang	som	de	flesta	kan	hålla	med	om	och	förstå.	Den	andra	

delen	är	att	deltagarna	är	beredda	på	att	lyssna	på	varandras	åsikter,	även	då	de	

går	emot	den	egna	övertygelsen.	Den	tredje	och	sista	delen	av	kriteriet	autentisk	

är	att	deltagare	är	beredda	att	ändra	sina	åsikter	om	de	andra	deltagarnas	

åsikter	är	övertygande.	Autentisk	diskussion	ska	alltså	skapa	reflektion	hos	

deltagaren	på	ett	otvingat	sätt.	

	

Innebörden	av	det	här	kriteriet	kan	dock	vara	ett	problematiskt	ideal	att	

realisera	i	verkligheten.	Det	finns	en	tydlig	skillnad	mellan	att	verkligen	lyssna	på	

någon	(speciellt	om	man	redan	”vet”	att	man	inte	håller	med)	och	vara	beredd	att	

ändra	sin	inställning,	och	att	helt	enkelt	låta	personen	tala	till	punkt	så	att	man	

själv	sen	kan	få	ordet.	Den	här	skillnaden	har	stor	betydelse	för	kriteriet,	men	

kan	i	praktiken	vara	svår	att	identifiera.		
 
 
Deliberationskriteriet	Inklusion	definieras	som	att	alla	som	påverkas	av	ett	

beslut	är	lika	inkluderade	i	beslutsfattandeprocessen	kring	det.	I	definitionen	av	

begreppet	ingår	även	att	alla	individer	och	grupper	som	deltar	i	deliberationen	

gör	det	på	jämlika	villkor.	

	

Även	innebörden	av	kriteriet	Inklusivitet	kan	vara	ett	problematiskt	ideal	att	

realisera	i	verkligheten	eftersom	det	sällan	är	självklart	vilka	som	ska	anses	vara	

påverkade	av	ett	beslut.	Ofta	är	medborgare	påverkade	till	olika	grad	av	beslut	

snarare	än	att	antingen	vara	påverkade	eller	inte.	När	inklusiviteten	ska	mätas	

måste	det	dock	bestämmas	vilka	medborgare	som	ska	räknas	som	påverkade	

respektive	inte	påverkade	av	beslutet.	Först	när	det	bestämts	vilka	som	är	
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påverkade	av	ett	beslut	blir	är	det	tydligt	vilka	som	bör	vara	inkluderade	i	

deliberation	kring	det.	 

	

2.3	Operationaliseringar	av	utvärderingskriterier	

Operationaliseringarna	ska	fylla	tomrummet	mellan	de	teoretiska	antagandena	

och	den	empiriska	verkligheten	och	blir	avgörande	för	vilka	resultaten	blir.22	

Eftersom	Dryzeks	kriterier	för	deliberation	kommer	användas	i	analysen	av	

materialet	för	att	mäta	hur	deliberativa	inflytandeprocesserna	har	varit	så	utgår	

operationaliseringarna,	likt	definieringarna,	från	hans	kriterier.		

	

2.3.1	Kriteriet	”Inklusivitet”	i	deliberation		

Operationaliseringen	av	kriteriet	Inklusivitet	kommer	alltså	genomsyras	av	

Dryzeks	definition	av	deliberation.	Operationaliseringen	kommer	dessutom	att	

utgå	från	Youngs	beskrivning	av	vad	Inklusivitet	innebär	då	hon	skriver	att	alla	

som	påverkas	av	ett	beslut	bör	vara	lika	inkluderade	i	beslutsfattandeprocessen	

kring	det.	I	den	här	uppsatsen	kommer	medborgare	som	reser	en	eller	flera	

gånger	i	veckan	till	vardags	med	stadsbusstrafiken	att	anses	vara	påverkade	av	

beslutet	att	införa	ett	nytt	stadsbusslinjenät.	Medborgare	behöver	alltså	inte	resa	

en	gång	i	veckan	året	runt,	exempelvis	under	sin	semester,	för	att	anses	vara	

påverkade.	De	som	reser	mer	sällan	än	en	gång	i	veckan	till	vardags,	så	som	

turister	eller	de	som	gör	sporadiska	resor	genom	Uppsala,	kommer	inte	att	

räknas	till	de	som	är	påverkade	av	beslutet.			

	

För	att	mäta	om	inflytandeprocesserna	uppnår	kriteriet	inklusivitet	används	

följande	operationalisering:		

• Alla	som	berördes	av	det	politiska	beslutet	var	inbjudna	att	delta	på	

jämlika	villkor	och	ingen	individ	eller	grupp	var	medvetet	systematiskt	

utesluten.		

																																																								
22	Esaiasson,	Metodpraktikan,	22.	
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• Det	informerades	om	inflytandeprocesserna	på	plattformar	som	kan	

tänkas	nå	olika	individer	sett	till	ålder,	kön,	samhällsklass	och	inkomst.		

• Inflytandeprocesserna	hölls	på	varierade	platser	och	tider	där	

möjligheterna	att	delta	inte	försvårades	för	vissa	grupper	eller	individer	

som	påverkades	av	beslutet.		

• Det	fanns	många	olika	åsikter	representerade	från	olika	individer	och	

grupper	sett	till	ålder,	kön,	samhällsklass,	inkomst,	utbildning	och	

bakgrund.		

2.3.2	Kriteriet	”Autentisk”	i	deliberation		

Även	operationaliseringen	av	kriteriet	Autentisk	kommer	att	genomsyras	av	

Dryzeks	definition	av	deliberation.	Operationaliseringen	kommer	också	att	utgå	

från	Gutmann	och	Thompsons	beskrivning	av	hur	argument	presenterade	i	en	

deliberativ	diskussion	kan	underbyggas	med	anledningar	som	kan	accepteras	av	

omgivningen.		

	

För	att	mäta	om	inflytandeprocesserna	uppnår	kriteriet	Autentisk	används	

följande	operationalisering:		

• När	representanter	och	deltagare	framför	sina	åsikter	så	är	det	med	

argument	grundade	i	problem	och	intressen	som	andra	kan	känna	igen	

sig	i	och	därför	relatera	till	och	förstå.		

• När	deltagare	och	representanter	diskuterar	en	fråga	så	visar	de	att	de	

lyssnat	på	och	hört	varandra	genom	att	ge	förslag	på	lösningar	eller	

kompromisser	eller	genom	att	uttrycka	att	de	hört	eller	förstått	varandra.			

3.	Val	av	fall		
I	samband	med	införandet	av	det	nya	linjenätet	hölls	det	inflytandeprocesser	i	

olika	omgångar.	I	maj	2015	hölls	det	först	sex	möten	med	allmänheten	på	olika	

platser	i	Uppsala	där	lokaltrafiken	diskuterades.23	2016	hölls	det	sedan	fyra	

möten	till	i	februari	där	förslaget	presenterades	och	där	medborgare	fick	lämna	

																																																								
23	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	Förord.	
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synpunkter	och	åsikter	på	det.24	Efter	beslutet	att	införa	det	nya	linjenätet	i	juni	

2016	hölls	det	i	december	fyra	nya	möten	med	allmänheten.25	

	

Ett	problem	som	finns	med	inflytandeprocesser	i	Sverige	är	att	deltagandet	ofta	

är	lågt.	Tillsammans	med	Preera	har	SKL	genomfört	en	undersökning	om	hur	ett	

urval	av	svenskarna	ser	på	inflytande	och	deltagande	genom	olika	former	av	

medborgardialog.	Som	svar	på	frågan	om	de	deltar	idag	i	medborgardialoger	

svarade	5	procent	att	de	deltar	i	hög	grad,	11	procent	att	de	deltar	i	liten	grad	

och	82	procent	att	de	inte	deltar	alls.26	Sammanlagt	deltog	endast	46	personer	i	

de	möten	som	UL	höll	2015.27	Deltagandet	var	alltså	lågt	i	ULs	

inflytandeprocesser,	precis	som	det	brukar	vara	i	inflytandeprocesser	i	Sverige.	

Fallet	som	studeras	kan	således	ses	som	typiskt	för	populationen	sett	till	

deltagandet.	Inflytandeprocesserna	2016	var	strukturerade	på	ett	annat	sätt	än	

de	2015,	vilket	diskuteras	närmare	i	analysen,	och	är	inte	typiska	fall	för	

populationen	sett	till	just	deltagandet.		

	

I	samma	undersökning	från	SKL	svarade	66	procent	av	de	tillfrågade	att	de	vill	

vara	med	och	påverka	sin	kommun	eller	sitt	landsting	samt	att	de	vill	delta	i	

medborgardialoger.28	Eftersom	det	fanns	många	engagerade	och	intresserade	

medborgare	med	åsikter	om	fallet	så	är	ULs	inflytandeprocesser	2015	och	2016	

ett	typiskt	fall	för	populationen	också	i	den	aspekten.29	Fallet	som	studeras	kan	

därför	ses	som	typiskt	för	populationen	både	sett	till	det	faktiska,	låga	

deltagandet	men	också	eftersom	det	finns	ett	starkt	intresse	och	en	vilja	hos	

medborgare	att	påverka.	

	

Eftersom	införandet	av	det	nya	stadsbusslinjenätet	har	engagerat	många	

individer	och	grupper	så	kan	valet	av	fall	också	motiveras	med	att	det	finns	en	

																																																								
24	Landstinget	i	Uppsala	län,	Samrådssammanställning,	5.	
25	Region	Uppsala,	Samrådssammanställning,	3.	
26	SKL,	Medborgarundersökning,	1.	
27	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	10. 
28	SKL,	Medborgarundersökning,	2.	
29	Landstinget	i	Uppsala	län,	Samrådssammanställning,	5.	
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tydlig	utomvetenskaplig	relevans.	Utöver	att	linjenätet	har	debatterats	flitigt	i	

medierna30	så	hade	det	redan	innan	dess	införande	genererat	över	5000	

synpunkter	via	inflytandeprocesserna	och	ULs	hemsida	och	facebooksida.31		

	

Valet	av	fall	kan	också	motiveras	utomvetenskapligt	med	att	det	finns	många	

som	reser	med	stadsbussarna	i	Uppsala.	Det	innebär	i	sin	tur	att	många	individer	

påverkas	av	beslutet	att	införa	ett	nytt	linjenät.	Antalet	påstigningar	i	

stadstrafiken	beräknades	2015	uppgå	till	21,6	miljoner.	Eftersom	många	resor	

dock	innehåller	ett	eller	flera	byten	så	är	antalet	resor	egentligen	färre	än	antalet	

påstigningar.	Dock	är	det	vedertaget	i	branschen	att	låta	antalet	påstigningar	

representera	antalet	resor.32	En	viktig	poäng	är	att	antalet	gjorda	resor	inte	är	

samma	sak	som	antal	resenärer,	vilket	troligtvis	är	färre	än	antalet	gjorda	resor.	

Antalet	resenärer	kan	ändå	utifrån	statistiken	antas	vara	många.		

	

UL	skriver	att	deltagarna	under	inflytandeprocesserna	fick	vara	med	och	

påverka	utformningen	av	det	nya	linjenätet	och	att	det	är	utifrån	dessa	som	

linjenätet	har	tagits	fram	och	reviderats	till	att	se	ut	som	det	gör	idag.33	Ett	syfte	

med	att	hålla	inflytandeprocesserna	beskrivs	av	UL	vara	att	”öka	acceptans,	

förståelse	och	samsyn”.34	Mötena	kan	på	så	vis	sägas	ha	fungerat	som	ett	sätt	att	

legitimera	beslutet	att	införa	det	nya	linjenätet.	Politiker	och	beslutsfattare	

skulle	kunna	sägas	ha	blivit	inspirerade	av	ett	indirekt	deliberativt	

demokratiideal	att	legitimera	beslut	genom	att	involvera	medborgare	i	

beslutsprocessen.			

3.1	Metod	och	Design		

Den	här	studien	är	upplagd	som	en	traditionell	fallstudie	där	ett	enskilt	fall	

studeras	ingående.	För	att	studera	fallet	och	för	att	besvara	frågeställningarna	

kommer	uppsatsen	att	använda	en	teorikonsumerande	metod.	I	

																																																								
30	Bertzell,	”Nytt	bussnät	kommer	med	nytt	pris”.		
31	Landstinget	i	Uppsala	län,	Samrådssammanställning,	5.	
32	Landstinget	i	Uppsala	län,	Statistisk	årsbok	2015	kollektivtrafiken	i	Uppsala	län,	10.	
33	Landstinget	i	Uppsala	län,	Nytt linjenät 2017 för Uppsala stadstrafik,	13.	
34	Region	Uppsala,	Samrådssammanställning,	3.	
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teorikonsumerande	studier	är	det	ett	enskilt	fall	som	står	i	centrum	och	som	

studeras.35	Ambitionen	i	den	här	undersökningen	är	att	utvärdera	hur	

deliberativa	de	inflytandeprocesser	som	UL	höll	var	utifrån	den	valda	teorin.	

Utvärderingen	blir	ett	sätt	att	fördjupa	förståelsen	för	om	inflytandeprocesserna	

var	legitima.	

3.2	Material	

Primärmaterialet	i	den	här	studien	består	av	sammanställningar	av	

inflytandeprocesserna	som	hölls	i	samband	med	införandet	av	det	nya	

stadsbusslinjenätet.	En	av	de	sammanställningarna	är	”Samrådsredogörelse	–	

Hjälp	oss	skapa	ett	bättre	stadsbussnät”	som	är	författad	och	kvalitetsgranskad	av	

konsultbolaget	Trivector	Trafic	där	UL	stod	som	beställare.	I	sammanställningen	

är	materialet	från	inflytandeprocesserna	i	maj	2015	sammanfattade.		

	

Sammanställningen	från	inflytandeprocesserna	i	februari	2016,	

”Samrådssammanställning	–	Förslag	till	nytt	linjenät”,		har	också	använts	som	

primärmaterial.	Den	har	sammanställts	av	Region	Uppsala,	som	då	hette	

Landstinget	i	Uppsala	län,	vilken	kollektivtrafikförvaltningen	UL	är	en	del	av.		

	

Från	inflytandeprocesserna	i	november	2016	har	sammanställningen	

”Samrådssammanställning	–	Förslag	till	nytt	linjenät	i	Uppsala	2017”	använts.	

Även	den	sammanställdes	av	Region	Uppsala	som	kollektivtrafikförvaltningen	är	

en	del	av.	Den	sistnämnda	sammanställningen	gjordes	efter	att	Landstinget	i	

Uppsala	län	bytt	namn	till	Region	Uppsala.		

	

Trivector	Trafic	hade	rollen	som	konsultbolag	vid	inflytandeprocesserna	både	

2015	och	2016	och	hade	representanter	på	plats	vid	alla	möten.36	

Sammanställningarna	från	2016	är	dock	inte	gjorda	av	Trivector	Trafic	som	

2015	utan	av	Region	Uppsala	själva.	

	
																																																								
35	Esaiasson,	Metodpraktikan,	41.	
36	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	3;	Landstinget	i	Uppsala	län,	
Samrådssammanställning,	4;	Region	Uppsala,	Samrådssammanställning,	4.	
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Materialet	består	också	av	dåvarande	’Landstingets’	statistiska	

årsboksredovisning	”Statistisk	årsbok	2015	kollektivtrafiken	i	Uppsala	län”	som	

redogör	för	resandet	under	2015	och	som	sammanställdes	i	december	2016.	Vid	

tiden	för	författandet	av	den	här	uppsatsen	har	sammanställningen	av	resandet	

under	2016	ännu	gjorts.	Dåvarande	’Landstingets’	projektbeskrivning	”Nytt	

linjenät	2017,	för	Uppsala	stadstrafik”	från	2016	har	också	använts	som	material,	

samt	rapporten”11	tankar	om	medborgardialog	i	styrning”	från	SKL	2009	som	

bland	annat	består	av	riktlinjer	för	kommuner	och	Landsting	vid	genomförandet	

av		medborgardialoger.	Slutligen	används	undersökningen	

”Medborgarundersökning”	framtagen	av	SKL	2014	för	att	se	och	förstå	det	valda	

fallet	i	relation	till	populationen.		

	

En	begränsning	med	den	här	typen	av	material	är	att	det	innebär	att	man	förlitar	

sig	på	initiativtagarnas	egna	rapporter	och	sammanställningar	av	processerna.	

Materialet	skulle	kunna	setts	som	mer	tillförlitligt	om	jag	själv	tog	fram	det	

genom	att	delta	och	observera	processerna	eller	gjorde	enkätstudier	med	

deltagarna.		

4.	Analys	
Analysen	kommer	att	delas	upp	så	att	kriterierna	Inklusivitet	och	Autentisk	

analyseras	separat.	Eftersom	kriteriet	Inklusivitet	har	fler	operationella	

indikatorer	så	delas	den	delen	av	analysen	upp	i	underkategorier	för	att	det	ska	

bli	tydligare	och	lättare	att	följa.	

4.1	Inklusivitet	

4.1.1	När	och	Var	mötet	hölls	

Mötena	2015	delades	upp	på	sex	tillfällen	som	hölls	på	olika	platser	i	Uppsala.	

Uppdelningen	motiverades	dels	med	att	man	ville	”komma	nära	medborgarna”	

och	dels	för	att	fokusera	på	de	olika	stadsdelarna	och	deras	specifika	

förutsättningar.37	Uppdelningen	av	mötena	motiverades	också	med	att	invånare	

																																																								
37	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	1.	
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lättare	skulle	kunna	ta	sig	till	ett	möte	där	deltagarna	fokuserar	på	vad	som	är	

viktigt	för	just	deras	bostadsområde	och	kan	diskutera	sinsemellan.	

Uppdelningen	och	områdesfokuseringen	grundade	sig	i	den	geografiska	

placeringen	av	områdena	samt	hur	trafikförsörjningen	såg	ut	då	mötet	hölls.38		

	

39	

Att	inflytandeprocesserna	hölls	på	olika	platser	kan	tyckas	vara	inkluderande	

sett	till	den	operationella	indikatorn	att	”inflytandeprocesserna	hölls	på	

varierade	platser	och	tider	där	möjligheterna	att	delta	inte	försvårades	för	

grupper	eller	individer	som	påverkas	av	beslutet.”	Utifrån	ULs	motivering	till	

varför	mötena	hölls	på	olika	platser,	”att	så	många	invånare	som	möjligt	skulle	

kunna	delta	och	diskutera	sinsemellan”,	verkar	också	ett	syfte	med	uppdelningen	

vara	just	inkludering	av	de	individer	som	påverkas	av	beslutet.		

Samtidigt	finns	det	grupper	som	enligt	den	här	studiens	definiering	anses	vara	

påverkade	av	beslutet	men	vilkas	möjligheter	att	delta	i	mötena	försvårades	på	
																																																								
38	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	3.	
39	Ibid,	3.	

Stadsdel	 Datum		 Plats/Lokal	

Centrum	 måndag	18	maj	 Park	inn	

Nordvästra	Uppsala:	

Tunabackar/	Svartbäcken/	

Stabby			

tisdag	19	maj	 Fyrishov	(Magistern)	

Sydöstra	Uppsala:	Sävja/	

Nåntuna/	Bergsbrunna	

onsdag	20	maj	 Sävjabiblioteket	

Sydvästra	Uppsala:	Gottsunda/	

Sunnersta/	Vårdsätra	

måndag	25	maj	 Kulturpunkten,	Gottsunda	

Centrum	

Östra	Uppsala:	Johannesbäck/	

Salabacke		

tisdag	26	maj	 Uppdrag	köket,	Gränby	

Centrum	

Västra	Uppsala:	Flogsta/	

Stenhagen/	Ekeby	

torsdag	26	maj	 Stenhagen	bildning	och	

kulturcenter	
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grund	av	platserna	som	mötena	hölls	på.	Exempelvis	finns	det	mindre	samhällen	

kring	Uppsala	från	vilka	resenärer	med	största	sannolikhet	reser	en	eller	flera	

gånger	i	veckan	med	stadstrafiken	till	vardags	men	där	det	inte	hölls	något	möte.		

Två	exempel	på	sådana	samhällen	är	orterna	Storvreta	och	Bälinge.	Sedan	2015	

räknas	linjerna	110,	111	och	115	som	trafikerar	Uppsala	-	Storvreta	samt	

Uppsala	-	Bälinge	som	regionaltrafik	istället	för	som	stadstrafik.40	En	möjlig	

förklaring	till	varför	inga	möten	hölls	i	varken	Storvreta	eller	Bälinge	är	att	

linjerna	som	körde	till	orterna	inte	längre	räknades	till	stadstrafiken.	Sett	till	var	

mötena	hölls	så	är	en	möjlighet	att	UL	hade	en	mindre	omfattande,	”minimal”	

definition	om	vem	som	var	påverkad	av	det	nya	linjenätet	jämfört	med	den	här	

studiens	definition.	Tänkbart	är	att	ULs	definition	av	vem	som	påverkades	av	

beslutet	är	de	som	bor	i	områden	som	stadstrafiken	trafikerar.		

Det	verkar	finnas	ett	avstånd	mellan	hur	UL	och	den	här	studien	definierar	vem	

som	påverkades	av	det	nya	linjenätet.	Avståndet	innebär	givetvis	att	det	kommer	

bedömas	finnas	ett	problem	med	inklusiviteten	sett	till	platserna	som	mötena	

hölls	på.	Eventuella	deltagare	i	inflytandeprocesserna	som	bor	utanför	Uppsala	

hade	fått	längre	att	resa	till	ett	möte	vilket	hade	försvårat	deras	deltagande.		

Frågan	om	vem	som	ska	räknas	som	påverkad	är	som	tidigare	nämnt	en	svår	

fråga.	En	uppenbar	invändning	mot	den	definition	som	UL	verkar	ha	antagit	är	

att	det	finns	många	som	reser	med	stadstrafiken	regelbundet	men	som	inte	bor	

inom	stadstrafikens	räckvidd.	Exempelvis	skulle	en	individ	som	reser	in	till	

Uppsala	och	därefter	fortsätter	med	stadstrafiken	fortfarande	kunna	anses	vara	

påverkad	av	det	nya	linjenätet.	Kanske	använder	individen	lokaltrafiken	för	att	

pendla	till	gymnasium	eller	arbete	i	Uppsala?	Förändringar	som	rör	hållplatser,	

knytpunkter	eller	linjesträckningar	kan	då	ha	en	stor	påverkan	på	hur	individen	

kommer	att	resa	i	framtiden.		

Även	uppsatsen	definition	av	vem	som	påverkas	av	det	nya	linjenätet	är	dock	

problematisk	eftersom	den	kanske	utesluter	individer	som	själva	skulle	säga	att	

																																																								
40	Landstinget	i	Uppsala	län,	Statistisk	årsbok	2015	kollektivtrafiken	i	Uppsala	län,	22.	



Uppsala	Universitet	
Statsvetenskapliga	institutionen	
Kandidatuppsats	15	hp	
Melanie	Stavenow	
	

	 20	

de	påverkas	av	beslutet.	Exakt	var	gränsen	går	för	när	man	påverkas	av	ett	

politiskt	beslut	är	en	svår	fråga.	Det	kan	dock	tyckas	mer	rättvist	att	definiera	

vem	som	påverkas	av	beslutet	utifrån	hur	ofta	de	reser	och	anpassa	

förutsättningarna	för	inflytandeprocesserna	utifrån	det	snarare	än	utifrån	var	

individerna	bor	rent	geografiskt.	Med	en	sådan	definiering	minskar	risken	att	

någon	som	reser	sällan	men	bor	i	Uppsala	tekniskt	sätt	får	mer	inflytande	

(eftersom	förutsättningarna	till	deltagande	är	bättre)	än	någon	som	reser	ofta	

men	bor	utanför	Uppsala.		

Frågan	om	inkludering	av	de	som	bor	utanför	Uppsala	är	även	relevant	för	

analysen	av	inflytandeprocesserna	under	2016	eftersom	UL	även	då	verkar	

definiera	de	som	påverkas	av	linjenätet	som	boende	i	Uppsala	och	att	det	därför	

är	de	som	behöver	inkluderas	jämlikt.	Precis	som	med	mötena	2015	så	uppstår	

det	ett	problem	med	kriteriet	inklusivitet.	Problemet	tycks	även	här	bero	på	

skillnaden	mellan	uppsatsens	och	ULs	definition	av	vem	som	påverkas	av	det	nya	

linjenätet.		

Likt	2015	delades	inflytandeprocesserna	i	februari	och	november	upp	och	hölls	

på	fyra	olika	platser	var.	Motiveringen	till	uppdelningen	av	samt	var	mötena	

hölls	byggde	likt	2015	på	att	man	ville	göra	det	lättare	för	fler	invånare	att	ta	sig	

till	ett	möte	där	samtliga	deltagare	fokuserar	på	vad	som	är	viktigt	i	just	deras	

bostadsområde.	Man	ville	att	deltagarna	sinsemellan	skulle	kunna	diskutera	

kring	frågor.	41	Den	här	gången	motiverades	dock	inte	uppdelningen	med	

geografisk	placering	av	olika	områden	eller	med	hur	trafikförsörjningen	såg	ut.		

Var	mötena	hölls	verkar	inte	vara	optimerat	med	det	beskrivna	målet	att	

deltagare	ska	kunna	samlas	och	i	diskussion	fokusera	på	vad	som	är	viktigt	i	just	

deras	bostadsområde.	Mötena	hölls	nämligen	inte	i	typiska	bostadsområden	som	

de	gjorde	2015	utan	på	platser	där	det	är	rimligt	att	anta	att	deltagare	från	olika	

stadsdelar	att	samlas	så	som	gallerior,	centrum	och	simhallen	Fyrishov.		

																																																								
41	Landstinget	i	Uppsala	län,	Samrådssammanställning,	4;	Region	Uppsala,	
Samrådssammanställning,	4.	



Uppsala	Universitet	
Statsvetenskapliga	institutionen	
Kandidatuppsats	15	hp	
Melanie	Stavenow	
	

	 21	

Februari	2016	(13:00-	ca	18:00)	 November	2016	(15:00	–	ca	19:00)	

Gottsunda	Centrum,	onsdag	10	
februari	

Gottsunda	Centrum,	tisdag	15	
november	

Fyrishov,	torsdag	11	februari	 Fyrishov,	tisdag	22	november	

Gränby	Centrum,	onsdag	17	februari	 Gränby	Centrum,	onsdag	16	november	

St	Per	Gallerian,	torsdag	18	februari	 St	Per	Gallerian,	onsdag	23	november	

42	

Mötena	2016	hölls	på	färre	platser	än	2015.	Samtidigt	motiveras	uppdelningen	

av	mötena,	precis	som	2015,	med	att	man	ville	göra	det	lättare	för	deltagare	att	

ta	sig	till	ett	möte.	Men	eftersom	de	inte	hölls	i	typiska	bostadsområden	utan	på	

platser	som	centrum	och	gallerior	så	kan	deltagandet	jämfört	med	2015	snarare	

tänkas	ha	försvårats	av	var	de	hölls	eftersom	det	sannolkt	blev	längre	för	vissa	

deltagare	att	resa	för	att	nå	ett	möte.	Och	även	om	mötena	hade	hållits	i	

bostadsområden	närmare	invånarna	så	är	det	problematiskt	att	man	valde	att	

hålla	ett	färre	antal	möten	eftersom	det	också	innebär	att	det	blir	längre	för	vissa	

deltagare	att	ta	sig	till	mötena	än	2015.	

En	annan	intressant	fråga	för	kriteriet	inklusivitet	är	vilka	tider	som	

inflytandeprocesserna	hölls	och	effekterna	som	det	hade	för	deltagandet.	Den	

operationella	indikatorn	är	att	mötena	hölls	under	tider	som	inte	försvårade	

deltagandet	för	grupper	eller	individer	och	att	tiderna	varierades.	Mötena	2015	

hölls	kvällstid	från	17:30	till	ca	20:30.43	Troligtvis	valdes	tiden	för	att	så	många	

som	möjligt	skulle	kunna	delta	på	mötet.	För	de	individer	som	av	olika	

anledningar	inte	vill	eller	kan	vara	ute	för	sent	på	kvällarna	kan	dock	deltagandet	

ha	försvårats	av	att	mötena	hölls	en	vardagskväll.	En	sån	grupp	skulle	kunna	

vara	äldre	personer	som	kanske	har	svårare	att	röra	sig	ute	när	det	är	mörkt	

eller	som	inte	är	uppe	sent	på	kvällarna.	En	annan	grupp	som	kan	tänkas	ha	

svårare	att	delta	på	vardagseftermiddagar	är	småbarnsföräldrar	där	deltagandet	

																																																								
42	Region	Uppsala,	Samrådssammanställning,	4;	Landstinget	i	Uppsala	län,	
Samrådssammanställning,	4.	
43	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	3.	
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kan	tänkas	hindras	av	förskolehämtning,	matlagning	och	skjutsning	till	

fritidsaktiviteter.	Även	de	som	arbetar	eftermiddagar	och	kvällar	kan	tänkas	ha	

fått	svårare	att	delta	på	grund	av	tiderna	som	mötena	hölls	på.		

Att	hitta	en	tid	som	passar	alla	är	troligtvis	omöjligt.	Däremot	kan	problemet	

förmildras	med	att	tiderna	för	mötena	varieras.	Att	hålla	ett	extramöte	tidigare	

på	dygnet	någon	av	dagarna,	alternativt	att	ett	av	mötena	flyttas	till	tidigare	på	

dygnet	skulle	förbättra	möjligheten	att	delta	för	fler	grupper	och	göra	att	

inflytandeprocessern	bedöms	vara	närmare	att	uppnå	kriteriet	inklusivitet.				

Inflytandeprocesserna	2016	hölls	olika	tider.	I	februari	hölls	mötena	från	13:00	

till	ca	18:00	och	i	november	hölls	de	från	15:00	till	ca	19:00.	Varför	tiden	

ändrades	till	en	senare	tid	i	november	förklaras	inte.44,	Eftersom	mötena	här	

hölls	på	mer	offentliga	platser	med	fler	människor	i	rörelse	så	är	det	tänkbart	att	

tiderna	är	anpassade	till	då	flest	personer	är	på	dessa	platser.	Problemet	med	

försvårade	möjligheter	att	delta	för	vissa	grupper	kvarstår	dock	eftersom	tiderna	

inte	varierades	på	de	här	mötena	heller.		

4.1.2	Informationsspridning	om	mötet	

Inflytandeprocesserna	2015	informerades	det	om	via	ULs	hemsida	och	

facebooksida,	fönsterskyltar	i	samtliga	stadsbussar,	annonser	i	lokaltidningen,	

annonser	på	facebook	samt	genom	ett	pressmeddelande.	Allmänheten	anmälde	

sitt	deltagande	på	hemsidan	och	valde	då	det	möte	som	fokuserade	på	det	

område	som	berörde	dem.	Genom	att	använda	flera	olika	kanaler	var	målet	för	

UL	att	människor	från	olika	ålderskategorier	skulle	få	information	om	mötena	

och	kunna	delta.45		

En	operationell	indikator	för	informationsspridning	är	att	det	”informerades	om	

inflytandeprocesserna	på	plattformar	som	kan	tänkas	nå	individer	i	olika	

ålderskategorier”.	Utifrån	indikatorn	är	det	inklusivt	att	informationen	gick	ut	i	

olika	sorters	kanaler,	både	över	internet	och	på	skyltar	och	annonser	i	
																																																								
44	Region	Uppsala,	Samrådssammanställning,	4;	Landstinget	i	Uppsala	län,	
Samrådssammanställning,	4.	
45	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	2.	
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lokaltidningen,	eftersom	informationen	verkar	ha	nått	individer	i	olika	

ålderskategorier	och	olika	grupper.	Frågan	är	dock	om	alla	kan	anses	ha	varit	

inbjudna	att	delta	på	jämlika	villkor,	vilket	är	en	annan	av	de	operationella	

indikatorerna	på	kriteriet	Inklusivitet.	

Att	anmälan	bara	gick	att	göra	via	nätet	kan	vara	problematiskt	och	ojämlikt	

eftersom	äldre	personer	kan	tänkas	använda	internet	i	mindre	utsträckning	än	

yngre.	Om	anmälan	bara	gick	att	göra	via	hemsidan	så	skulle	det	kunna	vara	en	

försvårande	omständighet	för	äldres	deltagande	men	inte	för	yngres.	Hur	

annonserna	såg	ut	eller	var	formulerade	framgår	inte	i	materialet.	Även	om	det	

troligtvis	gick	bra	att	komma	på	mötet	utan	att	ha	anmält	sig	i	förväg	så	är	frågan		

om	det	framgick	i	annonsen	och	i	så	fall	hur?	Fanns	det	information	om	hur	man	

ska	göra	om	man	inte	använder	internet?	Att	det	stod	i	annonsen	att	man	via	

hemsidan	skulle	anmäla	vilket	möte	man	ville	gå	på	kan	tänkas	ha	haft	en	

avskräckande	effekt	på	en	del	äldre	som	ville	komma,	speciellt	om	inget	

alternativ	presenterades.	Detta	skulle	i	sin	tur	vara	en	försvårande	omständighet	

för	äldres	deltagande.		

Även	vid	informationsspridningen	av	inflytandeprocesserna	i	februari	och	

november	2016	använde	UL	olika	kanaler	för	att	nå	ut	till	så	många	

ålderskategorier	som	möjligt.	Samtliga	möten	informerades	det	om	via	ULs	

hemsida	och	facebooksida	samt	med	fönsterskyltar	i	samtliga	stadsbussar	och	

annonser	i	lokaltidningen.	Mötet	i	februari	informerades	det	även	om	på	radio,	

med	en	facebookannons	och	i	ett	pressmeddelande.46	Informationsspridningen	

för	mötena	i	november	2016	var	alltså	mindre	omfattande	än	för	

inflytandeprocesserna	maj	2015	och	februari	2016.		

Även	om	informationsspridningen	för	mötena	i	november	2016	var	mindre	så	

gick	den	fortfarande	ut	i	olika	sorters	kanaler	där	den	kan	tänkas	ha	nått	olika	

personer	från	olika	ålderskategorier,	både	över	internet,	på	skyltar	och	i	

annonser	i	lokaltidningen.	Den	operationella	indikatorn	för	kriteriet	Inklusiv	

																																																								
46	Region	Uppsala,	Samrådssammanställning,	4;	Landstinget	i	Uppsala	län,	
Samrådssammanställning,	3.	
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handlar	inte	om	att	mäta	hur	mycket	det	informerades	inför	mötena.	Den	

handlar	om	att	mäta	huruvida	det	informeras	om	inflytandeprocesserna	på	

plattformar	som	kan	tänkas	nå	olika	ålderskategorier,	vilket	mötena	från	2015	

och	2016	anses	göra.		

För	inflytandeprocesserna	under	2016	skulle	man	inte	anmäla	på	hemsidan	

vilket	möte	man	planerade	att	gå	på	vilket	kan	anses	göra	inbjudan	att	delta	i	

mötet	mer	jämlikt	för	individer	från	olika	ålderskategorier	eftersom	äldre	kan	

tänkas	använda	internet	i	mindre	utsträckning	än	yngre.		

4.1.3	Vem	som	deltog	

Både	på	inflytandeprocesserna	2015	och	2016	deltog	personer	från	allmänheten	

samt	representanter	från	UL,	kommunen,	olika	politiker	samt	konsultbolaget	

Trivector	Traffic.	Vid	mötena	2015	deltog	det	sju	representanter	från	UL,	två	från	

Uppsala	kommun	och	tre	från	Trivector	Traffic.47	På	inflytandeprocesserna	2016	

närvarade	fem	representanter	från	UL,	två	från	kollektivtrafiknämnden	och	en	

från	Trivector	Traffic.	Vid	alla	inflytandeprocesser	beskrivs	syftet	med	

representanternas	närvaro	vara	att	lyssna	och	försöka	få	en	helhetsbild	på	vad	

Uppsalas	invånare	ansåg	och	tänkte	gällande	stadsbusstrafiken	och	förslaget.48	

	

Totalt	deltog	det	46	personer	på	mötena	som	hölls	2015.49	Vid	mötena	i	februari	

2016	räknades	däremot	besökarna	vara	cirka	2	500	personer50	och	i	november	

ungefär	1500	personer.51	Betydligt	fler	besökte	alltså	mötena	2016	än	2015.	En	

möjlig	förklaring	till	att	så	många	fler	deltog	2016	än	2015	är	att	deltagandet	var	

mer	spontant	på	mötena	2016	samt	att	de	hölls	på	platser	där	det	kan	tänkas	

röra	sig	mycket	människor.	Personer	som	råkade	gå	förbi	ULs	informationsbord	

kunde	exempelvis	stanna	och	få	information	och	räknades	av	den	interaktionen	

																																																								
47	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	3.	
48	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	3;	Landstinget	i	Uppsala	län,	
Samrådssammanställning,	4;	Region	uppsala,	Samrådssammanställning,	4.	
49	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	10.	
50	Landstinget	i	Uppsala	län,	Samrådssammanställning,	5.	
51	Region	Uppsala,	Samrådssammanställning,	6.	
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som	en	deltagare.52	Deltagandet	krävde	alltså	mycket	mindre	av	medborgarna	

2016	än	2015.	Skillnader	i	inflytandeprocessernas	olika	upplägg	diskuteras	

närmare	i	nästa	kapitel.		

	

Av	de	46	deltagarna	2015	var	48	%	män	och	52	%	kvinnor.	Där	fanns	12	

deltagare	som	var	under	30	år,	25	deltagare	som	var	mellan	30	och	65	år	och	8	

deltagare	som	var	över	65	år.53	En	del	av	operationaliseringen	av	kriteriet	

Inklusivitet	är	att	det	fanns	många	olika	åsikter	representerade	från	individer	

och	grupper	sett	till	ålder,	kön,	samhällsklass,	inkomst,	utbildning	och	bakgrund.	

Könsfördelningen	mellan	deltagarna	anses	vara	representativ	och	uppnå	

kriteriet	eftersom	nästan	hälften	var	män	och	hälften	var	kvinnor.	Även	

åldersrepresentationen	verkar	vara	jämn	sett	till	antalet	deltagare.	Att	det	var	

flest	deltagare	mellan	30	och	65	år	kan	tänkas	bero	på	att	det	är	den	gruppen	

som	täcker	störst	tidsperiod.			

	

Deltagares	kön	och	ålder	noterades	inte	från	mötena	2016	och	varken	på	mötena	

2015	eller	2016	samlades	det	information	om	deltagarnas	samhällsklass,	

inkomst,	utbildning	eller	bakgrund.	Avsaknaden	av	information	innebär	att	det	

är	svårt	att	mäta	representationen	hos	deltagarna.	Detta	i	sin	tur	gör	det	svårt	att	

analysera	om	problemet	som	Fung	tar	upp,	att	det	oftast	är	de	som	har	det	bättre	

ställt	ekonomiskt	och	som	är	utbildade	som	deltar,54	är	ett	problem	i	fallet	som	

studeras.	Möten	hölls	visserligen	i	olika	bostadsområden	och	delar	i	Uppsala	där	

medborgarna	kan	tänkas	ha	det	bättre	eller	sämre	ställt.	Dock	innebär	det	inte	

nödvändigtvis	att	mötena	hade	representation	från	olika	samhällsklasser.	Enligt	

Fung	är	det,	även	om	alla	bjuds	in	att	delta	på	samma	villkor,	fortfarande	

vanligtvis	de	som	har	det	bättre	ställt	som	deltar.	Ett	annat	problem	med	att	man	

inte	samlat	in	information	om	deltagarna	är	att	man	inte	visste	vilka	åsikter	de	

hade	från	början	innan	mötet	och	därför	inte	vet	om	det	fanns	variation	i	

representationen	av	deltagare	med	olika	åsikter.		

																																																								
52	Landstinget	i	Uppsala	län,	Samrådssammanställning,	4-5.		
53	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	10.	
54	Fung,	Recepies	for	Public	Spheres,	342.	
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Att	man	från	ULs	sida	valt	att	inte	samla	in	den	här	statistiken	om	deltagarna	

talar	för	att	man	inte	ser	representation	av	medborgare	från	olika	

samhällsklasser,	med	olika	inkomst	och	utbildning	eller	bakgrunder	och	åsikter	

som	viktigt	att	notera.	Därför	bedöms	inklusiviteten	vara	begränsad.		

4.2	Autentisk	

4.2.1	Hur	mötet	gick	till	

Alla	sex	inflytandeprocesser	som	hölls	2015	hade	samma	upplägg	och	

sammanlagt	kom	det	in	ca	110	skriftliga	synpunkter.	Av	synpunkterna	kom	ca	50	

in	via	mötena,	ca	40	via	Facebook	och	ca	20	via	ul.se.55	Mötet	började	med	att	en	

representant	från	UL	berättade	att	syftet	med	mötet	var	att:	Skapa	bättre	

underlag,	identifiera	förutsättningar	och	förslag	på	åtgärder,	öka	acceptans,	

förståelse	och	samsyn	samt	minska	risken	för	resurskrävande	kompletteringar	i	

efterhand.	Representanten	berättade	också	om	ULs	och	stadens	roll	i	arbetet	

med	att	utveckla	kollektivtrafiken	och	transportsystemet	som	helhet,	att	

kollektivtrafiken	ska	erbjuda	trygga	och	säkra	resmöjligheter	som	knyter	ihop	

länet	och	regionen	med	valmöjligheter	för	alla	samhällsgrupper.56	

	

Malin	Gibrand	från	Trivector	Traffic,	tf.	Projektledare	för	utredningen,	pratade	

därefter	om	utmaningarna	med	dagens	stadsbusstrafik	och	om	varför	det	behövs	

förbättringar.	Hon	tog	upp	brister	så	som	att	linjenätet	upplevs	som	otydligt	och	

svårt	att	förstå	och	att	bussarna	drabbas	av	framkomlighetsproblem.	Krokiga	

linjesträckningar	och	korta	hållplatsavstånd	togs	också	upp	som	problem.57	

Sedan	berättade	hon	om	åtgärder	för	att	förbättra	stadsbusstrafiken	som	UL	och	

Uppsala	Kommun	ser	som	viktiga.	En	sådan	åtgärd	var	att	skapa	en	tydlig	

stomme	av	busslinjer	i	stadsbusstrafiken	som	binder	samman	de	olika	

stadsdelarna	med	stadens	centrala	delar.	Hon	tog	också	upp	att	linjenätet	är	

																																																								
55	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	16. 
56	Ibid,	7.	
57	Ibid,	7.	
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enkelt	och	tydligt	att	förstå	och	lära	sig	som	en	åtgärd,	samt	bättre	

framkomlighet	och	tätare	avgångar.58		

	

I	den	här	inledande	presentationen	introduceras	både	existerande	problem	och	

förslag	på	åtgärder	med	linjenätet.	Presentationen	kan	tolkas	som	ett	försök	av	

UL	att	uppnå	det	egna	målet	“att	skapa	förståelse”	för	de	åtgärder	som	UL	

presenterar:	stomlinjer	och	färre	hållplatser.	En	operationell	indikator	för	

kriteriet	Autentisk	är	att	“När	representanter	och	deltagare	framför	sina	åsikter	

så	är	det	med	argument	grundade	i	problem	och	intressen	som	andra	kan	känna	

igen	sig	i	och	därför	relatera	till	och	förstå.”		Att	skapa	förståelse	i	ett	deliberativt	

sammanhang	är	alltså	en	viktig	del	i	en	autentisk	deliberation.	Viktigt	för	att	det	

här	mötet	ska	ses	som	deliberativt	är	dock	att	förståelse	skapas	hos	både	

deltagarna	och	representanterna.	Utifrån	den	operationella	indikatorn	verkar	

problemen	och	lösningarna	vara	presenterade	på	ett	autentiskt	sätt	eftersom	de	

presenteras	med	reciprocitet	och	lyfter	fram	argument	som	andra	kan	hålla	med	

om	och	relatera	till	och	förstå,	så	som	framkomlighetsproblem.		

	

Under	presentationen	hade	deltagare	möjlighet	att	ställa	frågor	till	

representanterna	från	UL	och	kollektivtrafiknämnden.	Totalt	diskuterades	11	

frågor	vid	alla	de	sex	möten	som	ägde	rum	i	storgrupp. 59	Den	andra	operationella	

indikatorn	för	kriteriet	Autentisk	är	att	“När	deltagare	och	representanter	

diskuterar	en	fråga	så	visar	de	att	de	lyssnat	på	och	hört	varandra	genom	att	ge	

förslag	på	lösningar	eller	kompromisser	eller	genom	att	uttrycka	att	de	hört	eller	

förstått	varandra.	”	I	samrådssammanställningen	verkar	vissa	frågor	och	svar	

presenteras	och	bemötas	på	ett	sätt	där	de	uppnår	de	operationella	

indikatorerna	för	autentisk	medan	vissa	synpunkter	bara	verkar	bestå	i	att	den	

egna	preferensen	presenteras.		

	

Två	frågor	som	deltagare	tog	upp	var	att	det	är	“bra	att	linjerna	är	samordnade	

med	SL	men	en	önskan	är	att	de	även	samordnas	med	SJ”	samt	att	det	är	“dåliga	
																																																								
58	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	8.	
59	Ibid,	8.	
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tidtabeller	från	Stenhagen	på	helgerna”.60	Ingen	av	de	här	synpunkterna	verkar	

vara	presenterade	med	underliggande	argument	eller	motiveringar	som	gör	att	

de	kan	accepteras	av	andra	deltagare	eller	representanter.	Istället	verkar	det	här	

vara	deltagare	som	enbart	presenterar	sina	egna	preferenser	och	i	det	avseendet	

anses	hur	synpunkterna	presenteras	inte	uppnå	kriteriet	Autentisk.		

	

Inte	heller	representantens	svar	på	frågan	om	samordning	med	både	SL	och	SJ	

anses	vara	nära	den	operationella	indikatorn	eftersom	det	inte	presenteras	med	

argument	eller	reciprocitet.	Svaret	som	representanten	ger	är	att	“UL	har	

prioriterat	samordningen	med	SL-pendeln	framför	SJ-trafiken.	Det	är	inte	möjligt	

att	prioritera	samordningen	med	både	SL-	och	SJ-trafiken.”	61	För	att	göra	det	här	

svaret	mer	autentiskt	skulle	representanten	kunnat	förklarat	varför	samordning	

med	SL-trafiken	bör	prioriteras	framför	samordning	med	SJ-trafiken	och	

förklarat	varför	prioritering	av	samordning	med	båda	trafikbolagen	är	omöjligt.	

Att	likvärdig	samordning	med	båda	trafikbolagen	är	omöjligt	var	uppenbarligen	

inte	självklart	för	deltagaren	som	ställde	frågan	och	genom	att	då	inte	förklara	

detta	så	skapas	inte	förståelse	mellan	representanten	och	deltagaren.		

	

Svaret	från	UL	på	frågan	om	tidtabeller	var:	“Tidtabellen	under	lågtrafik	och	

helger	kan	ibland	styras	av	samordningen	och	passningen	till	SL-trafiken.“	62	

Representanten	erbjuder	alltså	deltagaren	en	förklaring	till	tidtabellens	

utformning	på	helger.	Förklaringen	att	tidtabellen	planeras	för	att	passa	SL-

trafiken,	är	dock	inte	ett	argument	som	alla	nödvändigtvis	kan	förstå,	acceptera	

eller	hålla	med	om	är	viktigt.	De	deltagare	som	själva	brukar	byta	buss	då	de	

reser	kan	visserligen	tänkas	acceptera	och	förstå	behovet	av	att	tidtabeller	

planeras	så	att	de	passar	ihop	och	skapar	rimliga	övergångar.	Det	framgår	dock	

inte	i	svaret	som	representanten	ger	varför	passning	med	just	SL-pendeln	är	

viktigt	för	just	trafiken	från	Stenhagen	eller	varför	detta	ska	prioriteras	framför	

att	tidtabellerna	inte	är	“dåliga”	under	helgerna,	vilket	blir	innebörden	av	

																																																								
60	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	8-9.	
61	Ibid,	8-9.	
62	Ibid,	8-9.	
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representantens	förklaring.	Detta	gör	svaret	mindre	autentiskt.	Om	behovet	av	

passning	med	just	SL-trafiken	i	sin	tur	hade	motiverats	med	argument	som	alla	

skulle	kunna	acceptera	och	med	reciprocitet	så	hade	svaret	ansetts	vara	närmare	

att	uppnå	kriteriet	Autentisk.				

	

Vissa	frågor	som	togs	upp	motiverades	dock	med	argument	som	kan	accepteras	

av	andra	och	kan	därför	utifrån	operationaliseringarna	anses	ligga	närmare	det	

autentiska	kriteriet.	Ett	exempel	på	detta	är	synpunkten	“Tillgängligheten	vid	

ökade	gångavstånd	till	och	från	busshållplatser	påverkas	för	resenärer	med	

funktionshinder.	Ökade	gångavstånd	påverkar	också	färdtjänstkostnader”.63	Med	

argument	förklarar	deltagaren	på	ett	sätt	som	andra	kan	förstå	varför	och	på	

vilka	sätt	ökade	gångavstånd	är	ett	problem.	Jämfört	med	synpunkten	att	

tidtabellerna	från	Stenhagen	är	dåliga,	som	inte	ger	några	motiveringar	eller	

argument	alls	på	hur	tidtabellerna	är	dåliga,	så	motiveras	den	här	frågan	med	två	

argument	som	andra	kan	acceptera	och	förstå.	Utifrån	indikatorn	anses	frågan	

därför	vara	närmare	att	uppnå	kriteriet	autentisk.		

Hur	den	här	synpunkten	motiveras	kan	tyckas	likna	hur	svaret	på	frågan	om	

helgtidtabeller	från	Stenhagen	motiverades.	Som	tidigare	argumenterat	så	är	

passning	med	SL-trafiken	inte	ett	självklart	intresse	hos	alla	deltagare	eftersom	

alla	deltagare	förmodligen	inte	reser	från	Stenhagen	och	byter	till	SL-trafiken.	På	

samma	sätt	har	troligtvis	inte	alla	deltagare	och	representanter	på	mötet	själva	

en	funktionsvariation	och	troligtvis	reser	de	inte	alla	med	färdtjänst.	I	båda	fallen	

läggs	alltså	ett	behov	fram	som	troligtvis	inte	är	gemensamt	för	alla	deltagare.		

Skillnaden	här	ligger	i	om	behovet	motiveras	med	något	underliggande	som	alla	

kan	förstå	och	hålla	med	om	är	viktigt.	När	frågan	om	gångavstånd	togs	upp	så	

motiverades	den	med	tillgänglighet.	Tillgänglighet	är	något	som	alla	som	reser	

med	kollektivtrafiken	på	något	sätt	kan	relatera	till	och	i	någon	grad	har	ett	

behov	eller	intresse	av.	Passning	med	annan	trafik,	än	mindre	passning	med	

specifikt	SL-trafik,	är	inte	ett	behov	som	alla	resenärer	har	eller	kan	hålla	med	

																																																								
63	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	8-9.	
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om.	Vissa	resenärer	reser	exempelvis	utan	att	göra	några	byten.	För	att	svaret	

skulle	ses	som	autentiskt	hade	det	behövts	utvecklats	och	förklarat	varför	det	är	

viktigt	att	passa	stenhagens	helgtrafik	med	SL-trafiken.	Vad	finns	det	för	

problem	med	att	trafiken	inte	passar	SL-trafiken	som	deltagarna	kan	hålla	med	

varandra	om?	Kanske	hade	ett	sånt	exempel	kunna	vara	att	resenärer	inte	ska	

behöva	vänta	länge	på	att	trafiken	man	ska	resa	med	kommer?		

Även	svaret	på	frågan	om	gångavstånd	presenterades	med	argument	som	andra	

kan	acceptera	och	som	anses	vara	nära	kriteriet	autentisk.	Representanterna	

svarade	på	frågan	att	tillgängligheten	inte	kommer	att	bli	ett	problem	eftersom	

mjuka	linjen	kommer	finnas	kvar	som	ett	alternativ	för	personer	som	har	behov	

av	mycket	god	tillgänglighet	och	korta	avstånd.64	Representanterna	visar	alltså	i	

sitt	svar	att	problemet	med	tillgänglighet	är	något	som	de,	precis	som	deltagaren,	

identifierar	och	kommer	förhåller	sig	till	i	framtagningen	av	det	nya	linjenätet.		

En	annan	fråga	och	svar	som	togs	upp	på	mötet	är	att	UL	bör	se	över	

påstigningsrutierna.	Detta	underbyggs	med	argumentet	att	det	tar	lång	tid	att	

serva	alla	resenärer,	speciellt	på	större	hållplatser.65	Precis	som	vid	frågan	om	

tillgänglighet	motiveras	frågan	här	med	argument	som	alla	kan	relatera	till	och	

se	behovet	av.	På	samma	sätt	som	resenärer	har	olika	stort	behov	av	

tillgänglighet	så	är	behovet	att	servas	snabbt	vid	påstigning	olika	stort	hos	olika	

resenärer.	Samtidigt	är	frågan	om	att	bli	servad,	precis	som	frågan	om	

tillgänglighet,	något	som	alla	deltagare	kan	relatera	till	och	har	ett	intresse	av	

eftersom	alla	som	åker	buss	antingen	köper	eller	får	sina	biljetter	kontrollerade	

av	chauffören	då	de	kliver	på	bussen.	Alla	blir	alltså	servade	på	något	sätt.	

Deltagaren	skulle	dock	kunna	fördjupa	argumentationen	ännu	mer	genom	att	

förklara	varför	det	är	viktigt	att	bli	servad	snabbt.	Är	det	att	bli	försenad	som	ska	

undvikas?	Eller	att	inte	missa	en	anslutande	buss?	

På	frågan	om	att	se	över	påstigningsrutinerna	svarade	representanten	att	

“Ambitionen	är	att	finna	åtgärder	för	att	snabba	upp	tiden	för	påstigandet.	

																																																								
64	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	8-9.	
65	Ibid,	8-9.	
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Exempel	på	åtgärder	som	kommer	studeras	är	påstigande	i	flera	dörrar	och	

hållplatsutformning.”66	Här	visar	representanten	att	de	uppmärksammat	och	

förstår	problemet	som	deltagaren	tar	upp	och	att	man	planerar	att	studera	olika	

åtgärder	för	att	försöka	lösa	problemet.	Både	frågan	som	ställs	och	svaret	som	

ges	anses	därför	vara	nära	kriteriet	Autentisk,	dock	inte	lika	nära	som	frågan	och	

svaret	om	tillgänglighet.		

Sammanställningarna	från	inflytandeprocesserna	kan	tänkas	ha	en	annan	

infallsvinkel	än	hur	de	analyseras	i	den	här	uppsatsen.	En	risk	är	att	

sammanställningarna	främst	avser	presentera	vilka	argument	som	lagts	fram	

medan	den	här	uppsatsen	vill	studera	hur	de	lagts	fram	och	bemötts,	dvs.	

deliberationen.	Resonemang	kan	exempelvis	ha	presenterats	annorlunda	på	

mötena	men	kortats	ner	i	sammanställningen	till	en	lista	på	vilka	synpunkter	

som	togs	upp.	Huruvida	så	är	fallet	eller	om	diskussionen	fortgick	efter	att	

representanterna	svarat	på	frågorna	framgår	inte	av	materialet.		

En	annan	viktig	poäng	med	sammanställningarna	är	att	deltagarnas	deltagande	

presenteras	som	“frågor”	istället	för	som	“diskussion”	eller	“samtal”.	Om	det	var	

frågestunder	som	hölls	så	är	frågan	om	det	överhuvudtaget	passar	att	analysera	

dessa	som	“deliberation”	eller	dialoger	och	samtal.	Det	här	är	en	tydlig	

begränsning	i	hur	autentiska	mötena	kan	anses	ha	varit	eftersom	det	talar	om	

inställningen	till	deltagarnas	åsikter	hos	UL.	Att	besvara	frågor	är	inte	detsamma	

som	autentisk	diskussion.			

Efter	presentationen	fick	deltagarna	på	mötet	tre	uppgifter	att	utföra	på	tre	

stationer	där	de	skulle	sätta	upp	markeringar	på	kartor.	Den	första	stationen	var	

“Linjesträckningar”	där	deltagarna	på	en	karta	över	Uppsala	skulle	markera	

viktiga	platser	att	åka	till	samt	platser	som	det	är	svårt	att	åka	till.	Den	andra	

stationen	var	“Hållplatser”	där	deltagare	på	en	karta	över	fokusområdet	skulle	

markera	hållplatser	som	är	bra	respektive	dåliga	eller	upplevs	som	otrygga	samt	

hållplatser	som	kan	tas	bort.	Den	tredje	stationen	var	“framkomlighet”.	På	en	

karta	över	hela	Uppsala	skulle	deltagare	markera	var	bussen	råkar	ut	för	
																																																								
66	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	8-9.	
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störningar,	onödiga	stopp	eller	går	krokigt.	Deltagarna	kunde	också	skriva	ner	

förtydliganden	till	sina	markeringar	på	lappar.67		

	

Medan	deltagarna	gick	runt	mellan	stationerna	fanns	det	möjlighet	att	diskutera	

sinsemellan	samt	med	representanter	från	utredningen.	Vid	varje	station	fanns	

det	en	representant	som	noterade	deltagarnas	tankegångar	och	synpunkter	som	

sedan	togs	vidare	till	sammanställningen.68		

	

I	sammanställningen	från	UL	står	noteringarna	från	respektive	station	listade	på	

ett	sätt	där	åsikter	verkar	uttryckas	från	deltagare	utan	att	underbyggas	med	

argument	eller	resonemang.	Exempelvis	finns	åsikten	“Lång	restid	mot	

Gottsunda”	noterad	från	stationen	“Linjesträckningar”.69		

	

Även	här	är	det	tveksamt	om	det	går	att	lita	på	om	synpunkterna	egentligen	

presenterades	på	det	här	sättet	eller	om	de	presenterades	med	mer	

underliggande	argument	eller	reciprocitet	än	vad	som	framkommer.	Risken	att	

det	finns	ett	avstånd	mellan	det	som	den	här	uppsatsen	vill	mäta,	autentisk	

deliberation,	och	det	som	sammanställningen	verkar	syfta	till	att	redovisa,	

åsikter	och	synpunkter	som	togs	upp,	är	problematisk	och	gör	resultaten	mindre	

tillförlitliga.	Dock	kan	faktumet	att	åsikter	noterades	på	det	här	sättet	tänkas	

säga	något	om	hur	representanter	bemötte	deltagare	med	frågor	och	

synpunkter.	Om	representanterna	som	stod	vid	stationerna	hade	fått	i	uppgift	att	

notera	deltagarnas	åsikter,	men	inte	de	underliggande	argumenten	som	

förklarar	varför	åsikterna	var	viktiga	för	deltagare,	så	finns	det	också	en	risk	att	

de	inte	lyssnade	eller	satte	sig	in	i	att	förstå	deltagarnas	argumentationer	utan	

istället	fokuserade	på	att	anteckna	dessa	korrekt.	En	sån	interaktion	skulle	i	sin	

tur	inte	anses	uppnå	kriteriet	Autentisk.	En	möjlighet	är	dock	att	det	var	först	vid	

sammanställningen	av	mötet	som	åsikterna	komprimerades	till	en	lista	av	vilka	

åsikter	som	fanns.			

																																																								
67	Trivector	Traffic,	Samrådsredogörelse,	8.	
68	Ibid,	8.	
69	Ibid,	12.	
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I	februari	hade	det	sammanlagt	kommit	in	ca	5000	synpunkter	angående	det	nya	

linjenätet	från	mötena	och	via	hemsidan.70	Åsikterna	bestod	dels	av	namnlistor	

från	privatpersoner	men	också	av	synpunkter	från	organisationer,	föreningar,	

kommunala	bolag,	statliga	och	regionala	myndigheter,	sakägare,	

bostadsinnehavare	och	hyresgäster.71	Det	genomfördes	också	en	

enkätundersökning	på	mötena	från	vilken	det	kom	in	ca	200	svar.72	

	

Liksom	syftet	med	inflytandeprocesserna	2015	beskrivs	syftet	med	de	i	februari	

och	november	2016	vara	att:	”Skapa	ett	bättre	beslutsunderlag,	Identifiera	

förutsättningar	&	förslag	på	åtgärder,	Öka	acceptans,	förståelse	och	samsyn	och	

att	Minska	risken	för	resurskrävande	kompletteringar	i	efterhand.”73	

Inflytandeprocesserna	2016	i	november	och	februari	hade	samma	upplägg	men	

såg	väldigt	annorlunda	ut	än	de	som	hölls	2015.	Exempelvis	hölls	ingen	samlad	

presentation	med	diskussioner	i	grupp.	Istället	var	upplägget	att	deltagare	själva	

fick	stanna	till	vid	eller	komma	till	platsen	och	ställa	sina	frågor	och	skaffa	sig	en	

djupare	förståelse	för	varför	och	hur	linjenätet	planeras	om.	Utplacerat	vid	

platserna	för	mötena	fanns	det	hjälpmedel	så	som	folders	med	karta	och	

beskrivning	samt	en	stor	matta	(3m	diameter)	med	ett	tryck	på	det	nya	

linjenätet.	Syftet	med	hjälpmedlen	beskrivs	av	UL	vara	att	göra	det	lättare	för	

deltagare	att	bilda	sig	en	uppfattning	om	förslaget	samt	att	locka	

förbipasserande	att	stanna	och	se	vad	som	händer	på	platsen.	Foldern	som	fanns	

på	mötet	kunde	besökare	ta	med	sig	hem	för	att	titta	på	förslaget	mer.74	På	

mötena	i	november	fanns	det	även	en	interaktiv	karta	över	linjenätet	med	

information	om	hållplatserna.	Precis	som	på	mötena	i	februari	så	genomfördes	

det	i	november	en	enkätundersökning	men	då	istället	via	ULs	hemsida.75	Totalt	

kom	det	i	november	in	cirka	750	skriftliga	synpunkter	via	enkäten	på	ULs	

																																																								
70	Landstinget	i	Uppsala	län,	Samrådssammanställning,	5. 
71	Ibid,	5-6. 
72	Ibid,	6. 
73	Landstinget	i	Uppsala	län,	Samrådssammanställning,	2;	Region	Uppsala,	
Samrådssammanställning,	3.	
74	Landstinget	i	Uppsala	län,	Samrådssammanställning,	4-5.	
75	Region	Uppsala,	Samrådssammanställning,	4. 
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hemsida	och	cirka	150	synpunkter	via	facebook.	Sammanlagt	kom	det	in	cirka	

900	synpunkter.76	

Syftet	med	mötena	i	november	2016	verkar	också	vara	att	skapa	förståelse	

främst	hos	deltagaren.	Syftet	beskrivs	vara	att	medborgarna	själva	skulle	få	ställa	

frågor	för	att	få	svar	och	förklaringar	på	sina	synpunkter	och	information	om	hur	

de	kommer	resa	i	framtiden.77	Beslutet	att	införa	det	nya	linjenätet	fattades	dock	

i	juni	2016	vilket	innebär	att	mötena	som	hölls	i	november	2016	inföll	efter	att	

beslutet	att	införa	det	nya	linjenätet	var	fattat.	Detta	kan	förklara	varför	de	sett	

till	upplägget	verkar	vara	inriktade	på	att	främst	skapa	förståelse	hos	deltagarna.		

	

Samtidigt	skriver	UL	i	sammanställningen	att	även	om	beslutet	var	fattat	så	

återstod	mycket	arbete	med	hållplatser	så	som	vilka	som	skulle	trafikeras,	slås	

ihop,	tas	bort	eller	var	resenärer	skulle	byta	buss.	UL	skriver	att	det	var	i	den	

processen	som	de	valde	att	hålla	nya	möten	med	medborgare	i	november	2016.78		

Samtidigt	som	strukturen	och	syftesformuleringen	alltså	främst	verkar	vara	

centrerad	kring	att	skapa	förståelse	hos	deltagarna	för	ett	fattat	politiskt	beslut	

så	tyder	ULs	beskrivning	här	på	att	det	fanns	arbete	kvar	med	linjenätet	som	

man	på	något	sätt	ville	inkludera	medborgare	i.			

	

Inflytandeprocesserna	2016	kan	precis	som	den	inledande	presentationen	för	

mötena	2015,	kopplas	till	målet	att	skapa	förståelse	och	samsyn	vilket	är	två	

centrala	delar	i	autentisk	deliberation.	För	att	processen	ska	ses	som	deliberativ	

är	det	dock	viktigt	att	upplägget	inte	bara	syftar	till	att	skapa	förståelse	hos	

deltagarna	utan	också	hos	representanterna.	Vid	mötena	2016	hölls	det	ingen	

samlad	presentation	där	problem	och	tänkta	åtgärder	med	linjenätet	togs	upp	

som	det	gjordes	2015.	Det	hölls	heller	ingen	samlad	gruppdiskussion	där	

deltagare	kunde	höra	varandras	synpunkter	eller	diskutera	dessa	med	varandra.	

På	mötena	2016	fanns	det	heller	inga	stationer	med	kartor	uppsatta	som	

																																																								
76	Region	Uppsala,	Samrådssammanställning,	6. 
77	Ibid,	5.	
78	Ibid,	3.	
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medborgarna	kunde	markera	hållplatser,	linjesträckningar	och	målpunkter	på	

och	där	representanter	noterade	deltagares	åsikter.	Upplägget	var	istället	att	

deltagarna	själva	skulle	ställa	frågor	och	skaffa	sig	en	djupare	förståelse	om	

varför	linjenätet	planerades	om.	Utifrån	det	här	så	verkar	strukturen	för	hur	

mötena	var	upplagda	2016	främst	fokusera	på	att	skapa	förståelse	hos	

deltagarna	snarare	än	hos	både	deltagare	och	representanter.	Även	mötena	2015	

verkar	vara	upplagda	för	att	främst	skapa	förståelse	hos	deltagare	men	ändå	

vara	närmare	att	uppnå	kriteriet	Autentisk	än	mötena	2016.		

	

Om	upplägget	för	mötena	2015	i	praktiken	skapade	mer	förståelse	och	autentisk	

deliberation	än	upplägget	för	mötena	2016	är	svårt	att	säga.	Å	ena	sidan	är	det	

inte	nödvändigt	att	mötena	är	speciellt	strukturerade	för	att	vara	autentiska	sett	

till	de	operationella	indikatorerna	”När	representanter	och	deltagare	framför	

sina	åsikter	så	är	det	med	argument	grundade	i	problem	och	intressen	som	

andra	kan	känna	igen	sig	i	och	därför	relatera	till	och	förstå.”	och	”När	deltagare	

och	representanter	diskuterar	en	fråga	så	visar	de	att	de	lyssnat	på	och	hört	

varandra	genom	att	ge	förslag	på	lösningar	eller	kompromisser	eller	genom	att	

uttrycka	att	de	hört	eller	förstått	varandra.”	Å	andra	sidan	kan	en	inledande	

strukturerad	presentation	tänkas	skapa	bättre	förutsättningar	för	diskussionen	

eftersom	alla	deltagare	då	får	ta	del	av	samma	information	om	vilka	problem	och	

förutsättningar	som	finns	med	dagens	trafik	samt	se	hur	tänkta	lösningar	kan	se	

ut.	Om	alla	deltagare	börjar	mötet	med	att	veta	mer	om	ämnet	som	ska	

diskuteras	så	kan	möjligheterna	för	autentisk	deliberation	också	tänkas	vara	

högre	eftersom	alla	börjar	med	liknande	förkunskaper	om	ämnet	som	ska	

diskuteras.		

5.	Resultat		
Frågan	som	uppsatsen	sökte	svara	på	är	sHar	inflytandeprocesserna	stärkt	

legitimiteten	i	det	nya	stadsbusslinjenätet?	Frågan	delades	upp	i	

underfrågorna	Var	processen	inkluderande?	och	Var	processen	autentisk?	
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I	analysen	undersöktes	kriteriet	inklusivitet	utifrån	när	och	var	mötena	hölls,	

informationsspridningen	om	mötena	samt	vem	som	deltog.	Eftersom	alla	möten	

hölls	i	Uppsala,	och	påverkade	av	det	nya	linjenätet	anses	vara	de	som	reser	med	

stadsbusstrafiken	en	eller	flera	gånger	i	veckan	till	vardags,	så	blir	resultatet	

bedömningen	att	alla	påverkade	av	det	nya	linjenätet	inte	hade	jämlika	

möjligheter	att	delta	i	inflytandeprocesserna.	Boende	i	Uppsala	kan	tänkas	ha	

haft	bättre	förutsättningar	för	deltagande	jämfört	med	boende	utanför	Uppsala	

som	fortfarande	var	påverkade	av	förändringar	i	linjenätet.		

Tiderna	som	mötena	hölls	på	anses	inte	heller	uppnå	det	inklusiva	kriteriet	

eftersom	det	inte	fanns	variation	i	när	mötena	hölls	vilket	kan	tänkas	försvåra	

deltagandet	för	vissa	grupper.	Att	information	om	inflytandeprocesserna	gick	ut	i	

olika	sorters	kanaler	anses	vara	inklusivt	eftersom	det	ökar	möjligheten	att	nå	

fler	ålderskategorier	och	grupper.	Informationsspridningen	anses	därför	uppnå	

kriteriet	inklusivitet.	Eftersom	anmälan	till	mötena	2015	dock	bara	gick	att	göra	

via	nätet	så	bedöms	inte	alla	ha	varit	inbjudna	att	delta	på	samma	villkor.	Att	

könsfördelningen	och	åldersfördelningen	hos	de	som	deltog	var	jämn	bedöms	

vara	inklusivt	och	uppnå	kriteriet.	Inklusiviteten	bedöms	dock	vara	begränsad	

eftersom	det	från	samtliga	möten	saknas	information	om	det	fanns	individer	

representerade	från	olika	grupper	med	varierande	bakgrunder	så	som	

samhällsklasser,	inkomst	eller	med	olika	åsikter,	bakgrund	och	utbildning.		

Inflytandeprocesserna	2015	bedöms	varit	mer	autentiska	i	upplägget	än	de	2016	

eftersom	de	höll	en	inledande	presentation	som	gav	möjlighet	till	

gruppdiskussion	och	kan	tänkas	ha	underlättat	diskussionen	mellan	deltagarna	

och	representanterna	eftersom	alla	fick	ta	del	av	information	om	existerande	

problem	och	tänkta	åtgärder.	På	mötena	2015	fanns	det	även	kartor	utplacerade	

där	deltagare	kunde	markera	olika	punkter	och	ställa	frågor	till	representanter	

vilket	också	gör	att	de	kan	anses	vara	mer	autentiska.	Ingen	av	

inflytandeprocesserna	bedöms	dock	uppnå	kriteriet	autentisk	eftersom	många	

åsikter	framfördes	utan	reciprocitet	och	argument	grundade	i	problem	och	

intressen	som	andra	kan	känna	igen	sig	i	och	därför	relatera	till	och	förstå.	
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Analysen	tyder	också	på	att	deltagare	och	representanter	till	stora	delar	då	de	

diskuterade	eller	bemötte	frågor	inte	visade	att	de	hört	och	lyssnat	på	varandra.		

UL	verkar	ha	haft	idéer	om	att	skapa	legitimitet	genom	att	informera	genom	

olika	kanaler,	hålla	möten	på	olika	platser	i	Uppsala	och	ha	representanter	på	

plats	för	att	svara	på	frågor	och	notera	deltagarnas	åsikter.	Dock	verkar	de	i	

processen	ha	missat	inkludering	av	vissa	grupper	och	utifrån	analysen	verkar	

stora	delar	av	diskussionerna	inte	ha	gått	till	på	ett	autentiskt	sätt.	Bedömningen	

är	därför	att	varken	mötena	2015	eller	2016	kan	anses	ha	uppnått	kriterierna	

Inklusivitet	och	Autentisk.	Eftersom	inflytandeprocesserna	inte	anses	ha	varit	

autentiska	eller	inklusiva	så	blir	svaret	på	uppsatsens	frågeställning	att	

inflytandeprocesserna	inte	bedöms	ha	stärkt	legitimiteten	i	det	nya	

stadsbusslinjenätet.		

	6.	Diskussion		
Att	definiera	vem	som	är	påverkad	av	ett	beslut	är	svårt	och	problematiskt	

eftersom	det	också	innebär	att	man	bestämmer	vem	som	inte	är	påverkad	av	det.	

ULs	definition	av	vem	som	var	påverkad	av	det	nya	linjenätet	bedömdes	inte	

vara	inkluderande	eftersom	den	baseras	på	var	medborgare	bor	istället	för	på	

hur	ofta	de	reser.	Det	i	sin	tur	bedömdes	kunna	ge	bättre	möjligheter	till	

deltagande	och	därför	större	inflytande	till	de	som	bor	i	Uppsala	än	de	som	bor	

utanför.		

Definieringen	utifrån	ett	geografiskt	område	blir	betydligt	lättare	att	genomföra	i	

praktiken	jämfört	med	en	definiering	utifrån	hur	ofta	medborgare	reser	med	en	

viss	trafik.	Att	ge	samma	möjlighet	till	deltagande	för	individer	som	reser	med	

stadstrafiken	oavsett	var	i	Uppsala	län	(eller	i	Sverige)	som	de	bor	innebär	

givetvis	en	del	praktiska	problem	som	ULs	definition	inte	medför.	Exempelvis	

kräver	det	någon	sorts	kartläggning	över	vilka	som	reser	med	stadstrafiken,	var	

de	bor	och	hur	ofta	de	reser.	Sett	till	det	faktiska	genomförandet	kan	ULs	

definition	nästan	vara	att	föredra,	även	om	den	kanske	innebär	att	en	del	

medborgare	som	ville	vara	med	att	delta	inte	hade	möjlighet	till	det.	Frågan	kan	
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ställas	om	UL	egentligen	inte	gjorde	det	bästa	valet	av	definition	sett	till	

praktiska	förutsättningar	när	de	antar	att	de	som	påverkas	av	beslut	om	

stadstrafiken	och	därför	bör	inkluderas	främst	är	boende	i	Uppsala.		

Att	definiera	vem	som	påverkas	är	också	svårt	eftersom	det	i	vissa	fall	kan	tyckas	

rimligt	att	se	påverkan	i	form	av	en	gradskala	snarare	än	som	något	absolut.	

Exempelvis	kan	det	tyckas	rimligt	att	någon	som	reser	flera	gånger	varje	dag	

med	stadsbusstrafiken	är	mer	påverkad	av	förändringarna	än	den	som	reser	en	

gång	i	veckan.	Sett	till	det	här	kan	det	tyckas	logiskt	att	individen	som	reser	ofta	

borde	få	mer	inflytande	än	den	som	bara	reser	en	gång	i	veckan.		

Hur	påverkade	individer	är	kan	också	kopplas	till	syftet	med	resan.	Försvårade	

resmöjligheter,	så	som	längre	avstånd	till	busshållplatsen,	för	den	som	använder	

trafiken	för	att	resa	till	arbete,	skola	eller	sjukvård	kan	exempelvis	ses	som	ett	

större	problem	än	för	den	som	använder	trafiken	för	anledningar	som	kan	anses	

vara	mindre	”viktiga”,	så	som	nöjesresor	till	krogar	eller	barer.	Utifrån	det	här	

synsättet	kan	det	tyckas	rimligt	att	ge	mer	inflytande	åt	vissa	individer	eftersom	

anledningen	till	resorna	gör	att	de	anses	vara	mer	påverkade	av	förändringar	i	

trafiken.		

Ett	syfte	med	att	representanterna	deltog	beskrivs	av	UL	vara	att	“försöka	lyssna	

och	få	en	helhetssyn	på	vad	Uppsalas	invånare	anser	och	tänker	gällande	

stadsbusstrafiken”.	Representationen	bedömdes	dock	vara	begränsad	eftersom	

man	inte	brytt	sig	om	att	samla	information	om	vilka	grupper	deltagarna	tillhör	

och	därför	inte	kan	veta	vilka	åsikter	som	fanns	representerade	på	mötena.	Den	

potentiellt	dåliga	representationen	av	medborgares	åsikter	blir	problematisk	om	

representanterna	verkligen	lyssnade	in	deltagarnas	åsikter	med	avsikt	att	få	en	

helhetssyn	om	vad	Uppsalas	invånare	tänker	gällande	stadstrafiken.	Risken	finns	

i	så	fall	att	intrycket	de	får	egentligen	inte	speglar	Uppsalas	invånare	utan	bara	

speglar	de	individer	som	deltog	på	mötena.	De	grupper	som	identifierats	ha	

kunna	haft	svårare	möjligheter	att	delta	är	småbarnsföräldrar,	personer	som	bor	

utanför	Uppsala,	äldre	som	har	svårt	att	röra	sig	eller	de	som	arbetar	

eftermiddagar	och	kvällar.	Eftersom	det	inte	samlades	in	information	om	
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deltagarna	så	finns	det	också,	utifrån	teorierna,	en	risk	att	det	saknades	

representation	av	åsikter	från	individer	med	varierande	inkomst,	

utbildningsnivå	eller	från	olika	samhällsklasser.	Om	grupperna	inte	fanns	

representerade	på	mötena	så	finns	det	en	risk	att	representanterna	i	sitt	

“helhetsintryck”	får	en	snedvriden	uppfattning	om	vad	Uppsalas	invånare	anser	

och	tänker	gällande	stadsbusstrafiken.	Om	representanterna	å	andra	sidan	var	

medvetna	om	eventuell	bristande	representation	och	valde	att	inte	lyssna	så	

noga	på	deltagares	tankar	och	åsikter	så	skulle	det	vara	ett	problem	för	det	

autentiska	kriteriet	eftersom	en	viktig	del	i	autentisk	deliberation	är	att	lyssna	

och	försöka	förstå.		

7.	Slutsats		
Kriterierna	Inklusivitet	och	Autentisk	verkar	hänga	ihop	där	brister	i	det	ena	

kriteriet	tycks	påverka	legitimiteten	i	det	andra.	Problemen	med	processer	som	

är	autentiska	men	där	inklusiviteten,	så	som	representation	av	olika	grupper,	är	

bristande	ser	visserligen	helt	annorlunda	ut	än	problemen	med	processer	som	är	

inklusiva	men	där	processen	har	bristande	autenticitet.	En	slutsats	är	dock	att	

kriterierna	behöver	förekomma	tillsammans	för	att	vara	meningsfulla	och	skapa	

legitimitet	i	processerna.		

	

Inklusiviteten	i	inflytandeprocesserna	bedöms	i	den	här	studien	vara	begränsad	

eftersom	UL	valt	att	inte	samla	in	information	om	deltagarna	för	att	se	vilka	

grupper	som	deltog.	Att	man	inte	samlat	in	mer	information	om	deltagarna	talar	

för	att	man	inte	ser	representation	av	medborgare	från	olika	grupper	så	som	

samhällsklasser,	inkomst,	utbildning,	bakgrunder	eller	åsikter	som	viktigt	att	

notera.	Inklusiviteten	bedöms	också	vara	begränsad	sett	till	vilka	tider	och	var	

mötena	hölls	eftersom	förutsättningarna	för	deltagande	i	de	aspekterna	verkar	

ha	varit	svårare	för	vissa	grupper	som	exempelvis	småbarnsföräldrar	och	

personer	som	har	svårt	att	röra	sig	eller	som	arbetar	eftermiddagar	och	kvällar.		

Det	är	svårt	att	dra	definitiva	slutsatser	om	hur	autentisk	deliberationen	i	

inflytandeprocesserna	var	enbart	genom	att	titta	på	hur	deliberationen	gick	till.	
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Detta	beror	på	att	det	finns	en	risk	att	informationen	i	sammanställningarna	är	

förkortad	till	en	sammanfattning	över	vilka	åsikter	som	kom	fram	snarare	än	hur	

de	presenterades.	Sett	till	hur	vissa	möten	var	upplagda	och	hur	UL	formulerat	

vissa	mål	verkar	det	dock	som	att	syftet	huvudsakligen	varit	att	skapa	förståelse	

hos	deltagarna	snarare	än	att	skapa	ömsesidig	förståelse	mellan	deltagare	och	

representanter.	Exempelvis	valde	UL	på	mötena	2016	att	inte	hålla	någon	

inledande	presentation	med	diskussion	i	grupp.	Istället	beskrevs	syftet	vara	att	

deltagare	själva	skulle	komma	med	sina	frågor	för	att	få	svar	och	information.	

Även	om	det	finns	en	risk	att	informationen	som	samlats	in	är	sammanfattad	så	

verkar	det	alltså	sett	till	mötenas	struktur	och	hur	målen	formulerats	som	att	

även	autenticiteten	var	begränsad.	Eftersom	både	autenticiteten	och	

inklusiviteten	i	mötena	bedöms	vara	begränsad	så	är	slutsatsen	att	

inflytandeprocesserna	inte	bedöms	ha	stärkt	legitimiteten	i	det	nya	

stadsbusslinjenätet.		

Idéer	om	att	skapa	legitimitet	genom	inkludering	och	dialog	verkar	dock	ha	

funnits	i	processerna,	bland	annat	eftersom	man	valde	att	informera	genom	olika	

kanaler,	hålla	möten	på	olika	platser	i	Uppsala	och	ha	representanter	på	plats	för	

att	svara	på	frågor	och	lyssna	in	åsikter.	Den	centrala	frågan	om	vem	som	

egentligen	är	påverkad	av	ett	beslut	verkar	dock	vara	något	som	politikerna	inte	

hade	funderat	tillräckligt	kring	då	de	designade	och	planerade	

inflytandeprocesserna.	Det	är	här	jag	tror	att	inflytandeprocesserna	i	Sverige	

behöver	förbättras	om	de	ska	användas	för	att	stärka	legitimiteten	i	politiska	

beslut	i	framtiden.	Vem	som	egentligen	påverkas	av	ett	beslut	är	som	tidigare	

nämnt	inte	en	enkel	fråga.	Men	genom	att	fundera	över	hur	definieringen	av	vem	

som	egentligen	är	påverkad	av	ett	beslut	bör	vara	så	kan	inkluderingen	i	

inflytandeprocesser	förbättras	och	legitimiteten	för	politiska	beslut	i	Sverige	

stärkas.	
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9.	Bilagor	

9.1	Bilaga	A:	Frågor	som	togs	upp	i	grupp	2015	

Under	den	inledande	presentationen	2015	togs	följande	frågor	upp:	

-	Hur	tas	politikers	åsikter	in	under	utredningens	gång?	Svar:	Arbetet	med	

framtagandet	av	ett	förbättrat	linjenät	redovisas	löpande	i	

Kollektivtrafiknämnden.			

-	Bör	ta	med	kommunens	utbyggnadsplaner	vid	planeringen.	Svar:	Kommunens	

utbyggnadsplaner	och	nya	Översiktsplanen	är	ett	viktigt	underlag	i	arbetet	med	

framtagande	av	ett	förbättrat	linjenät.			

-	Vid	ökade	gångavstånd	påverkas	tillgängligheten	för	resenärer	med	

funktionshinder	och	vilket	påverka	färdtjänstkostnader.	Svar:	Mjuka	linjen	är	ett	

alternativ	för	personer	som	har	behov	av	mycket	god	tillgänglighet	och	korta	

gångavstånd.			

-	Ger	det	någon	större	effekt	på	restiderna	att	ta	bort	små	hållplatser?	Svar:	Även	

om	påstigandet	är	litet	så	innebär	det	en	tidsförlust	för	bussen	varje	gång	den	

tvingas	sakta	in	och	stanna.	Flera	små	hållplatser	kan	tillsammans	påverka	

restiden	med	flera	minuter.			

-	Finns	stråk	som	också	har	mycket	trafik	men	som	inte	dagens	stomlinjer	

passerar	och	som	inte	presenterades	i	kartan	vid	den	inledande	presentationen.	

Dessa	stråk	bör	också	tas	hänsyn	till.	Svar:	Ambitionen	är	att	stomlinjerna	ska	

täcka	in	stråken	med	högt	resande,	vilket	troligtvis	innebär	fler	stomlinjer	än	idag.		

-	En	del	stråk	upplevs	ha	höga	bullernivåer	redan	idag.	Svar:	Bullernivåer	

påverkas	både	av	gatuutformning	och	val	av	fordonsmotorer.	Utvecklingen	inom	

fordonsindustrin	går	mot	allt	tystare	fordon,	där	el-	bussar	och	elhybrider	ger	allt	
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mindre	bulleralstring.	De	tunga	busstråken	bör	även	företrädesvis	ligga	i	

gatumiljöer	som	är	anpassade	för	en	mer	intensiv	trafik,	samtidigt	som	det	blir	en	

avvägning	mot	att	hållplatserna	ska	ligga	nära	viktiga	start-	och	målpunkter.			

-	Bör	se	över	påstigningsrutinerna,	det	tar	lång	tid	att	serva	alla	resenärer,	

speciellt	på	större	hållplatser.	Svar:	Ambitionen	är	att	finna	åtgärder	för	att	

snabba	upp	tiden	för	påstigandet.	Exempelvis	på	åtgärder	som	kommer	studeras	är	

påstigande	i	flera	dörrar	och	hållplatsutformning.			

-	Dyra	biljettpriser.	Svar:	Biljettpriser	eller	taxestrukturer	är	inget	som	studeras	

inom	ramen	för	linjenätsutredningen.			

-	Bra	att	linjerna	är	samordnade	med	SL,	men	önskar	även	att	de	kunde	

samordnas	bättre	med	SJ.	Svar:	UL	har	prioriterat	samordningen	med	SL-	pendeln	

framför	SJ-trafiken.	Det	är	inte	möjligt	att	prioritera	samordningen	med	både	SL-	

och	SJ-trafiken.			

-	Dålig	tidtabell	på	helgerna	från	Stenhagen.	Svar:	Tidtabellen	under	lågtrafik	och	

helger	kan	ibland	styras	av	samordningen	och	passningen	till	SL-trafiken.			

-	Var	rädd	om	linjen	21.	Svar:	UL	har	uppmärksammat	att	linje	21	är	uppskattad,	

vilket	även	identifierats	i	resandestatistiken.79	

9.2	Bilaga	B:	Noteringar	från	stationer	2015		

Under	mötets	andra	del	2015	gjordes	följade	noteringar	från	stationerna	med	

kartor:	

	

Noteringar	från	stationen	“Linjesträckningar”	2015:	

-Låt	buss	20	stanna	vid	Havrevägen	(Sävja)	hela	dagen.	Affären	är	viktig	att	ta	sig	

till.			

-	För	få	avgångar	som	stämmer	överens	med	regionbussar	och	tåg	framförallt	på	

helger.			
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-Turtätheten	är	urusel	på	helgmorgnar	till	Akademiska.			

-Byte	mellan	linje	9	och	tåg/regional/buss	är	ganska	knepig.			

-Behov	av	tvärförbindelser	Boländerna	–	Fyrishov	–	Lundsgatan	-	Willys-		Nyby	-	

Gamla	Uppsala.			

-När	nya	bron	blir	klar	kan	buss	20	gå	runt	från	Skarholmen	till		Bergsbrunna.			

-Sommarbussar	till	badet	i	Sunnersta.			

-Gärna	en	buss	som	tar	oss	till	badplatserna	vid	Skarholmen.			

-Bussar	till	friluftsområden.			

-Lång	restid	mot	Gottsunda.			

-Länna	är	svåråtkomligt,	kanske	det	finns	ett	behov	av	pendlarparkering.			

-Librobäck	–	finns	butik	som	säljer	tillgänglighetsanpassade	hjälpmedel,		och	har	

därför	en	nära	hållplats.80	

Noteringar	från	stationen	“Hållplatser”	2015:	

-Centralstation	uppfattas	som	otryggt	av	resenärerna	då	det	är	höga	flöden	av	

gående,	cyklister,	bilar	och	bussar	på	liten	yta.			

-Resecentrum	känns	rörig	då	många	bussar	har	detta	som	hållplats			

-Hållplatser	utav	glas	uppskattas	inte	p.g.a.	av	att	många	klottrar.			

-På	vissa	platser	upplevs	det	otryggt	att	ta	sig	till	hållplatserna,	speciellt		vid	

mörker.			

-En	del	hållplatser	lokalt	i	olika	områden	behöver	rustas	upp.			

-Stationsgatan	är	en	uppskattad	hållplats	som	ger	en	bra	bytesmöjligheter		till	
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tågen.			

-Hållplatsen	vid	ICA	i	Sävja	bör	förses	med	väderskydd			

-I	södra	delen	av	Sävja	ligger	hållplatserna	tätt	och	några	kan	därför	dras		in.			

-Det	är	önskvärt	med	en	bättre	bytespunkt	vid	IKEA.			

-Linje	4	och	7	har	täta	hållplatslägen,	där	kan	några	hållplatser	dras	in.			

-Många	hållplatser	i	Stenhagen	ligger	väldigt	tätt.			

Noteringar	från	stationen	“Framkomlighet”	2015:	

-Många	platser	längs	linje	7	har	framkomlighetsproblem.			

-Det	är	tätt	med	hållplatser	i	Sävja,	vilket	bidrar	till	långa	restider.			

-Restiden	ner	till	Gottsunda	är	lång	på	grund	av	flera	stopp.			

-Sträckningen	genom	Tuna	Backar	är	krokig,	samtidigt	bor	där	många		äldre	som	

inte	orkar	gå.			

-Stora	Torget	korsas	av	många	trafikanter,	samtidigt	som	trafikytorna		upplevs	

som	stora.			

-Ny	gång-	och	cykelbro	är	önskvärt	i	Tuna	Backar.			

-Linje	21	är	bra	men	har	en	krokig	resväg	och	tar	lång	tid.	Får	även	vänta		länge	

vid	vänstersväng	ut	från	Flogsta	p.g.a.	flera	trafikslag	på	liten	yta.81	
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