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ABSTRACT 

Maaninka, Susanne. 2019. Landsbygdsutveckling och medborgardeltagande i Uppsala kommun. 

Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. 

 

Uppsala kommun har som mål i landsbygdsprogrammet att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. 

Kommunen är både en storstadskommun och Sveriges största landsbygd, med cirka 50 000 invånare på 

landsbygden. Översiktsplaneringen visar tydligt målen för utvecklingen i kommunen, men en väldigt stor del är 

framtagen för staden. Mitt syfte med den här uppsatsen är att ta reda på hur man från kommunens sida faktiskt 

planerar för landsbygden och hur landsbygdsborna involveras i den processen. För att kunna besvara min 

frågeställning har jag intervjuat planerare på kommunen samt gjort en enkätundersökning för att få med 

landsbygdsbornas egna perspektiv på delaktighet. Planeringen för Uppsala kommuns landsbygd presenteras, men 

med ett särskilt fokus på orterna Storvreta och Skyttorp. Gemensamt för båda orterna, trots stor skillnad i hur 

mycket som planeras där i dagsläget, är att medborgardialoger upplevs som bristfälliga. Kommunen har stora 

mål för en ökad landsbygdsutveckling, bostadsbyggande, samt större medborgardeltagande och nya 

tillvägagångssätt för att nå dem.  

 

Nyckelord: Landsbygdsutveckling, medborgardeltagande, Uppsala, planering, kommun.  

 

Handledare: Sara Forsberg 
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1. INLEDNING  

 

Sedan 2008 har över 50 % av världens befolkning varit bosatt i urbana delar och städer. Det är 

uppskattat att det till år 2050 kommer att vara 70 % av världens befolkning som bor i urbana 

regioner, en snabb utvecklingskurva då det endast var 29 % som bodde urbant hundra år 

tidigare, år 1950 (Niedomysl och Amcoff, 2011). Avfolkning av landsbygden har blivit ett 

uppmärksammat problem och ett hot mot tillväxt i landsbygdsrika regioner. Vad innebär det 

för landsbygdsplaneringen att fler flyttar till staden från landet? Med allt tryck på urban 

utveckling är det intressant att fundera över om landsbygdsbefolkningen riskerar att få klara 

sig själv. Just Uppsala kommun vill bli en av landets bästa landsbygdskommuner, men som 

storstad och universitetsstad finns det en särskild önskan att bo i staden. 

När jag ser tillbaka på min utbildning till samhällsplanerare har det slagit mig att en stor 

del av planerandet har utelämnats från våra föreläsningar och seminarier, nämligen 

landsbygdsplaneringen. Då jag själv är uppväxt på landsbygden och numera ännu en gång är 

bosatt på landsbygden är det här ett tema som ligger mig varmt om hjärtat. Utvecklingen i 

landsbygdens tätorter upplevs i många fall som närmast stillastående. Som landsbygdsbo vill 

man förstås få ut lika mycket av sina skattepengar som stadsborna, men man kan diskutera om 

fördelningen av resurserna är ojämn eller inte. Är landsbygdsplanering bortglömd eller sker 

det betydligt mer än vad som syns?  

Mitt syfte med den här uppsatsen är att granska hur Uppsala kommuns strategiska 

planerare arbetar för att få till en stabil landsbygdsutveckling, samt en välmående 

landsbygdsbefolkning. Trender visar på både urbanisering, men även ett ökat fokus världen 

över på att nyttja landsbygdens resurser. Landsbygdsutveckling innebär att man tar tillvara på 

bygders olika förutsättningar och utvecklar bygderna efter dessa. Det är viktigt att investera i 

människor och i idéer som har som mål att utveckla landsbygden och miljön. 

(Jordbruksverket). Utvecklingen ska leda till att landsbygden ska vara en fungerande plats att 

leva och verka på. Mitt fokus blir på bostadsbyggande och medborgardeltagande, de två 

viktigaste punkterna enligt Uppsalas landsbygdsprogram. För att medborgare ska vilja bo och 

verka på landsbygden behöver det ske förändringar, men mer än så behöver medborgarna 

känna sig delaktiga och kunna se vad som planeras. Problemen för landsbygdsutveckling är 

kända, men jag vill undersöka vad som görs för att lösa dem.  

 

Intervjuer kommer att göras med två stycken strategiska planerare vid Uppsala kommun, samt 

en granskning av styrdokument för att förstå hela planeringsprocessen, från idé till 

genomförande. Hur kommunen arbetar med medborgardialoger kommer att lyftas, samt även 

en inflikning om hur landsbygdsborna själva upplever deras inblandning i planeringen. En 

enkätundersökning ska genomföras för att få med detta perspektiv och kunna sätta mig in i 

medborgarnas syn på landsbygdsplanering. Jag får även möjlighet att delta på ett 

utvecklingsmöte i Storvreta med representanter från orten och kommunen. Jag är ute efter 

svar på hur medborgarna involveras, vilka arbetssätt som finns hos Uppsala kommun gällande 

medborgardeltagande, samt om det finns något sätt att förbättra metoder som används idag.  

I uppsatsen presenteras orterna Storvreta och Skyttorp, som jag kommer att använda som 

exempel för att illustrera hur det planeras i en av de största prioriterade tätorterna och en av de 

mindre. Båda tätorterna har ett strategiskt läge längs Upptåget och jag kommer att studera hur 
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det planeras där för den närmaste framtiden. Målgruppen för min enkät är boende på just 

dessa två orter. Jag kommer att ge en kort forskningsöversikt om problem med 

landsbygdsutveckling, samt knyta mina forskningsfrågor till teorier om kommunikativ 

planering och periferisering. 

En kvalitativ dokumentanalys av kommunens olika planer, såsom översiktsplan och 

landsbygdsprogrammet, kommer att presenteras. Detta för att studera kommunens arbetssätt 

och mål. Enkätundersökningens resultat presenteras sist, för att reflektera landsbygdsbornas 

egna upplevelse av deltagande. Den kommer inte att användas för vidare generalisering. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att undersöka Uppsala kommuns tillvägagångssätt för landsbygdsplanering och 

synliggöra olika aktörers upplevelse av medborgarnas delaktighet i planeringsprocessen. Mitt 

fokus kommer att vara på två av orterna längs Upptågets dragning, Storvreta och Skyttorp. 

Begreppet landsbygdsplanering innefattar i den här studien planering som ger möjlighet att bo 

och leva på landsbygden och täcker således bostadsfrågan, samt angränsande frågor som 

direkt rör boendekvaliteten såsom grundläggande service och sociala aspekter. 

Frågeställningen som jag ämnar svara på är följande: 

 

▪ Hur planeras det på landsbygden i Uppsala kommun generellt, samt specifikt i 

Storvreta och Skyttorp? 

 

▪ På vilket sätt är landsbygdsborna i Uppsala kommun involverade i 

landsbygdsplaneringen? 

 

▪ Vilka förbättringsområden i kommunens planering framhåller de som berörs av 

landsbygdsplaneringen?  

 

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen har avgränsats till att endast undersöka kommunens arbete med 

landsbygdsplanering och utesluta andra aktörer som spelar stor roll för såväl utveckling som 

bostadsbyggande. Exempelvis investerare och byggherrar spelar stor roll för att bostäder ska 

byggas, men ekonomiska frågor sätter ofta stopp för sådana projekt på landsbygden. Detta blir 

för brett för att inrymmas i min uppsats. Att studera just kommunen är intressant på grund av 

deras planmonopol, det vill säga att det är de som bestämmer hur mark ska användas och det 

är de som utformar plandokumenten. Även om infrastruktur och kollektivtrafik är oerhört 

viktigt för landsbygdsutveckling, så är ämnena utelämnade från denna studie. 

En annan stor del jag måste utesluta är den politiska aspekten. Landsbygdsbor har en 

möjlighet att uttrycka sig och få sin röst hörd genom politiken, jag kommer dock i denna 

uppsats fokusera på den direkta kontakten som sker mellan kommunens planerare och de 

berörda landsbygdsborna. Jag ville till en början studera samtliga tre orter längs Upptåget norr 

om Uppsala, men fick välja bort Vattholma av olika skäl. Orten kommer dock att nämnas vid 

tillfällen genom hela uppsatsen, som jämförelseobjekt mellan Storvreta med omfattande 

planering och Skyttorp, där relativt lite planering sker. 
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1.3 Definitioner 

En tätort definieras som en ort med minst 200 invånare som bor med högst 200 meter mellan 

husen (NE). Inom denna definition finner vi de två orter som jag studerar i den här uppsatsen, 

nämligen Storvreta och Skyttorp. Prioriterade tätorter är ett begrepp som används inom bland 

annat kommunens arbete när det kommer till planering och utbyggnad. De två ovanstående 

tätorterna faller även in under denna kategori, vilket innebär att de är omnämnda i exempelvis 

2016 års översiktsplan för Uppsala. 

Landsbygd är beskriven av Jordbruksverket som kommuner som inte räknas till 

stadsområden, med befolkning på mindre än 30 000 invånare, samt en befolkningstäthet av 

minst fem invånare per km2. Uppsala kommun räknas till stadsområden, men Uppsala är 

också landets största landsbygdskommun. Omgivande kommuner som Enköping, Heby, Tierp 

och Östhammar är alla landsbygdskommuner i definitionens sanna mening. 34 % av Sveriges 

befolkning bor enligt definitionen på landsbygden (Jordbruksverket). 

Glesbygd definieras istället som kommuner med befolkningstäthet på mindre än fem 

invånare per km2 och är inte ett begrepp som det kommer att fokuseras på i det här arbetet. 

Samtliga glesbygdskommuner ligger i norra delarna av Sverige, med Torsby kommun som 

den sydligaste av dem, i höjd med Uppsala (Jordbruksverket). Den här definitionen är bara en 

av flera tänkbara definitioner av glesbygd. Uppsala kommun har dock ingen glesbygd över 

huvud taget.  

Rurala områden används i uppsatsen synonymt med landsbygdsområden. 

 

1.4 Storvreta och Skyttorp växer fram 

Här följer en historia om hur de två orterna Storvreta och Skyttorp norr om Uppsala växte 

fram. Orterna är valda utifrån deras skillnad i storlek och folkmängd, samt deras strategiska 

läge längs Upptågets dragning norrut mot Gävle. De kommer båda att användas i denna 

fallstudie som exempel på hur det planeras i Uppsala kommun. De båda prioriterade tätorterna 

har olika förutsättningar och möjligheter, men finns båda med i kommunens översiktsplan, 

med tillhörande mål. En kort bakgrund om orterna ger fördjupad förståelse för dess 

förutsättningar, hur orterna kom till och hur det ser ut där idag.  

 

Storvreta har sitt ursprung i en bondby som var belägen där Storvreta centrum idag är beläget. 

Orten ligger cirka 15 kilometer från Uppsala centrum. Vad gäller bebyggelse så kommer den 

första detaljerade dokumentationen i Storvreta från 1763, i samband med storskiftet. Nästa 

bild av bebyggelsen får vi från 1852 då laga skifte gjordes. De tidigare fyra husklungorna från 

självhushållets tid är nu borta och istället finns tio gårdar utspridda. Järnvägen genom 

Storvreta invigdes 1874, samma år som järnvägsstationen stod klar. Under perioden 1900–

1940 så bebyggdes mellan 20 och 30 fastigheter varje decennium, framför allt med 

bostadshus. 1940 var alltså 110 fastigheter bebyggda. Gamla Storvretabor har berättat om 

”trädgårdsidyllen som präglade samhället samt den gemenskap och känsla av ansvar för 

bygden” som fanns. Nästan hela samhället med sitt stora trädgårdsintresse var år 1942 

medlemmar i Storvreta fruktodlar-förening, som 1958 lades ner i samband med att Storvreta 

började sin snabba tillväxt. Under miljonprogrammets år av byggande stressades detaljplaner 

fram i hög takt i städerna, men Storvreta med sin placering på landsbygden planerades med 

större lokala initiativ. Man ville fortsätta med bilden av en idyllisk och trivsam småstad. 
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Kommunens roll blev här att subventionera både tomtmark och bebyggande för projektet 

”Operation sälja Storvreta” där de drivande krafterna var kommunfullmäktiges ordförande 

och kommunalkamreren, med uppbackning från Storvretas fastighetsägareförening (Wallner, 

1990). Befolkningsnivån har gått från 600 personer till 6000 på fyrtio år, mellan 1950-talet 

och 1990-talet. Nivån ligger strax över 6000 invånare än idag (SCB). 

 

Skyttorp ligger 28 km från Uppsala centralstation och byn fick sitt namn från ett torp som låg 

i vägen för järnvägen mellan Uppsala och Gävle, som byggdes 1874. Torpet var till för en 

skytt som skulle förse Salsta slott med vilt, därför blev namnet Skyttorp. En banvaktsstuga 

anlades på platsen och järnvägsbolaget utlovade en väg som skulle gå mot Viksta. 1898 

uppfördes stationshuset. Det var timmer och torv som transporterades från Skyttorp, en 

torvlada hade byggts 1880 strax väster om järnvägen. 1911 började lantbruksmaskiner 

monteras i liten skala och 1918 expanderades det till ett maskinmagasin intill torvladan. Detta 

blev 1927 istället ett snickeri, som senare flyttades till nya lokaler på andra sidan spåret, 

samtidigt som en annan byggfirma som tillverkade olika träelement till byggnader placerade 

sig i de gamla lokalerna. Dessa industrier gav på 1970-talet 215 personer arbetsgivning. 

Tillsammans med skogsproduktionen så skapade industrierna samhället Skyttorp med flertalet 

bostäder för de arbetande. Huvudsaklig bebyggelse är villor, men två längor av hyreshus i två 

våningar uppfördes 1965. I samband med det byggdes även tolv pensionärslägenheter, samt 

några radhus. Skyttorp tillhör Tensta socken, men kyrkbyn kring Tensta kyrka återfinns åtta 

kilometer från tåget, så särskilt mycket äldre bebyggelse är det inte tal om i byn (Uppsala 

kommun, 1974). 2015 bodde det 636 personer i Skyttorp, då hade invånartalet minskat igen 

och var tillbaka där det var år 2000 (SCB). 

 

 

2. FORSKNINGSÖVERSIKT OCH TEORI 

 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om landsbygdsutveckling. Svårigheter med 

landsbygdsutveckling kommer att tas upp, samt varför det är viktigt med 

landsbygdsplanering. Teorier och begrepp som kommer att användas genom arbetets gång 

introduceras här. 

 

2.1 Avfolkning av landsbygden  

Avfolkningen på landsbygden har pågått ända sedan industrialiseringen och 

jordbruksrevolutioner i västvärlden. Den innebär en minskning av landsbygdsbefolkning till 

följd av migration till urbana delar och städer. Detta i samband med att maskiner har tagit 

över människornas arbetssysslor på landsbygden, samtidigt som fler arbetsmöjligheter och 

högre löner har kunnat erbjudas i de urbana delarna. Vanligt förekommande är att just 

byggherrar ser större möjligheter i städer än på landsbygden, eftersom de kan tjäna mer 

pengar på att bygga bostäder där än på landsbygden. (Castree, Kitchin, och Rogers, 2013).  

Flera länder upplever samma svårigheter med avfolkning på landsbygden och 

forskningen är därför omfattande inom landsbygdsgeografi. I östra Tyskland har flertal 

problem uppstått till följd av avfolkning, eller som det beskrivs bland planerare där; shrinking 

cities, vilket kan översättas till krympande städer. Några av förändringarna är ändrade 
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levnadsvillkor, ekonomiska strukturer, social service och markanvändning. Som nämnt ovan 

kan det anknytas till minskade arbetstillfällen till följd av nedlagda industrier och förändrad 

agrikultur. Författarna diskuterar hur regional planering för landsbygden fortfarande bygger 

på gamla policys, medan stadsplaneringen har utvecklats nämnvärt under 2000-talet med stora 

framsteg i förnyelsestrategier. De anser det vara dags för mer deltagande i planeringen (Beetz, 

Huning och Plieninger, 2008). 

Ambitiösa planer för landsbygden, framför allt den fattiga landsbygden, blir alltför sällan 

genomförda. Det skrivs att samhällsutvecklingens mål att integrera fattigare områden ofta ger 

som resultat att den traditionella eliten gynnas istället. Detta är ett problem framför allt i 

länder i tredje världen, där fokus på landsbygdsutveckling är mycket viktig (Korten, 1980).  

I Sverige pratar Amcoff och Niedomysl (2011) om den naturliga avbefolkning som sker 

på landsbygden till följd av utflyttande ungdomar som rör sig till storstäder och 

universitetsstäder, en åldrande befolkning samt färre barnafödande, yngre vuxna på 

landsbygden. Den allmänna trenden i Europa och världen under 2000-talet visar på 

urbanisering, det vill säga flytt från rurala miljöer till stadsmiljöer. Även boende på 

landsbygden arbetar i stor utsträckning i urbana områden, i eller nära städer, då allt färre 

jobbar inom jordbruk eller den ”primära sektorn”. Arbetsmöjligheterna på landsbygden kan 

inte konkurrera med de i städerna. Trots billigare huspriser som möjliggör utflyttning till 

landsbygden, så medför avfolkning svårigheter att få banklån då efterfrågan minskar. De tar 

även upp avsaknaden av olika upplåtelseformer på bostäder på landsbygden i Sverige, där 

hyresrätter särskilt saknas. Risken och projekteringarna visar på att rurala områden, särskilt i 

periferin (förklaring nedan), kommer att fortsätta avfolkas de kommande decennierna.  

Den enda lösningen på detta, menar Amcoff och Niedomysl (2011), är att öka 

immigrationen till landsbygden. Statistiken visar dock på att det finns fler personer i Sverige 

som uttrycker sig ha preferensen att bo på landsbygden, än personer som faktiskt flyttar till 

landsbygden. Det finns därmed potential för ökad tillväxt. Här har beslutsfattare möjlighet att 

argumentera för livet på landsbygden, eventuellt kan det ha till följd att en stor del människor 

inser att det är en plats som passar dem (Niedomysl och Amcoff, 2011). Avfolkning av 

landsbygden är intressant att studera närmare eftersom det är ett aktuellt ämne för diskurser 

och det påverkar samhällsplanering i allra högsta grad. Jag kommer att återkomma till det i 

resultatdelen.  

 

2.2 Kommunikativ planeringsteori 

Man pratar om att offentligt deltagande och demokrati i planeringsprocesser har blivit alltmer 

institutionaliserat, från att tidigare ha varit en utopi. Deltagande i beslutsprocesser har blivit 

ett viktigt medel för att få högre kvalitet på besluten. Man har den kommunikativa 

planeringsteorin att tacka för detta enligt Innes (1995 i Monno och Khakee, 2012). Att ha 

medborgardialoger är dock inte bara ett förslag för bra planering, det är lagstadgat i Plan- och 

bygglagen. I 8 § står tydligt att kommunen vid översiktsplanering är skyldig att hålla samråd 

där de av kommunens medlemmar som har ett väsentligt intresse av förslaget får chans att 

delta (SFS 2010:900).  

Den kommunikativa planeringsteorin ger medborgarna en inblick i hur planerarna arbetar 

genom att beskriva planeringsförfarandet och de problem som planerarna möter. 

Karaktäristiskt för kommunikativ planeringsteori är att den både förklarar den faktiska 
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processen och samtidigt kritiskt beskriver hur det ska gå till (Innes, 1995 i Khakee, 2007). Här 

sker en interaktion mellan planerare och medborgare med olika kunskap och syn på saker, en 

hänsynsfullhet och uppskattning för varandras åsikter blir därför grundläggande. Processen är 

högst demokratisk eftersom kommunikativ planering ger alla inblandade möjligheten att vara 

med i beslutsprocessen. Den här planeringsformen bidrar också till en lärandeprocess för 

samtliga deltagare, där man lär sig mycket om varandra och varandras åsikter (Khakee, 2007). 

Tidig forskning om det här kommer bland annat från Jurgen Habermas som pratade om 

vikten av erkännandet av den andres rättigheter och att man måste förstå varandra. 

Kommunikativ rationalitet ligger till grund för den kommunikativa planeringsteorin. Han 

förespråkade ett nedifrånperspektiv, bottom-up, det vill säga att makten finns nere hos 

medborgarna, istället för ett ovanifrånperspektiv där beslutsfattare har makt och sedan nås 

medborgarna av beslut. Habermas idé om en mer demokratisk process har fått kritik av 

Foucault och senare forskare som Flyvbjerg, som båda menar att makt spelar stor roll och 

kommunikativa processer är en utopi. Makt är vad som styr om kommunikativa processer 

används och man måste förstå maktaspekter för att förstå processer och göra skillnad. I 

slutändan var både Habermas och Foucault överens om att makt som användes på fel sätt var 

ett stort problem från deras tid (Flyvbjerg och Richardson, 2002). 

Att blanda in medborgarna i planeringsprocessen kan vara både positivt och negativt. 

Medborgarna kan bidra med sin kunskap och hjälpa till att nå en effektivare lösning, samtidigt 

som deras inblandning ger planen som tas fram en större legitimitet. Risken för överklagande 

efteråt minskar om medborgarna involveras tidigt i processen. Medborgarandan såväl som 

demokratin stärks (Wiberg, 2013 i Cars, Kalbro, och Lind, 2013). Både processen och de 

deltagande individerna kan glädjas utav detta. Samtidigt finns det gott om exempel på när det 

motsatta skett och medborgardialog främjat särintressen istället för allmänintressen. Det är 

nämligen vanligt förekommande under dialoger och samråd att en viss grupp verbala 

nejsägare tar betydligt mer plats än andra grupper. Det är även starkt korrelerat att man är 

negativ till exploatering och projekt som man har en fysisk närhet till. Boenden i närområdet 

är betydligt mer negativa än de som bor lite längre bort (Cars, Kalbro och Lind, 2013).  

 

2.3 Tankesättet ”vi och de” 

En sak värd att nämna om landsbygden är hur den framställs, både i media och i dagligt tal. 

Det är någonting som kan påverka människors val av boendeort, samt någonting som kan 

innebära en klyfta mellan stad och landsbygd. Här kan kommunens strategiska planerare ha 

en utmaning när det kommer till planeringen och målsättningen för en mer attraktiv 

landsbygd.  

I bland annat svensk forskning nämns begreppet othering och rural otherness. Det 

innebär att man pratar om och behandlar landsbygdsbor som ”de andra”, ofta i kombination 

med begreppet periferisering (peripherization) eller rurala periferier (Eriksson, 2010). 

Periferisering handlar om att vissa landsbygdsområden hamnar i periferi och forskare 

argumenterar att avfolkning i vissa regioner är en direkt följd av periferisering, som alltså 

problematiseras (Beetz, Huning och Plieninger, 2008). Medan staden är i centrum och 

stadsbor är ”vi” så finns landsbygden i periferin och de som bor där är ”de andra” som man 

inte riktigt förstår sig på. Från att tidigare vara den starka landsbygden som försörjde staden 

med mat är landsbygden nu förknippat med utanförskap. Med Norrland som exempel, även 
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om det är betydligt mer glesbygd än landsbygd, visar Eriksson (2010) att ett stort område har 

blivit förknippat med negativa attribut, såsom ”det vilda”, tomt och underutvecklat (Eriksson, 

2010). Att separera begreppen ruralt eller urbant förstärker klyftan mellan dem ytterligare och 

pekar på kontrasterna. Man kan då definiera det rurala med hjälp av det urbana och tvärtom 

(Stenbacka, 2011). Diskussionen om ”de andra” går att koppla till maktförhållanden och hur 

olika intressen kan styra vad som skapar representationer av vad exempelvis landsbygd är 

(Duncan, 1993 i Stenbacka, 2011). Detta diskuteras vidare i resultatdelen. 

 

 

3. METOD 

 

I det här metodavsnittet kommer jag förklara mitt tillvägagångssätt för sammanställandet av 

den här uppsatsen. Uppsatsens utgångspunkt har varit delvis av deduktiv karaktär, då det 

fanns en teori och en typ av hypotes vid ingången av skrivandet. Min hypotes har varit att 

landsbygden i Uppsala kommun får för lite engagemang och resurser, trots sin stora yta och 

kommunens mål om att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. Utifrån den här 

hypotesen har data samlats in, dokumentanalyser gjorts och teorier granskats, vilket har lett 

mig till en slutsats. (Bryman, 2016, s. 21). Jag har genom dessa dokument tagit reda på hur 

landsbygdsplaneringen blivit vad den är idag, samt fått förståelse för hur man arbetar hos 

kommunen med landsbygdsplanering. Teorierna har visat aspekter som man bör ha i åtanke 

vid landsbygdsplanering. Förhoppningen är att den här uppsatsen ska bidra med 

teoriutvecklande resultat. 

Uppsatsen har även vuxit fram med abduktiva resonemang då en stor del av min 

forskning är grundad på planerarnas och landsbygdsbornas åsikter om landsbygdsutveckling. 

Deras synsätt har använts ihop med kommunens mål och tillsammans med teorier för 

exempelvis medborgardeltagande. Jag har arbetat för att förstå deras perspektiv genom att 

ställa samma frågor till flera respondenter, både i intervjuer och i enkät (Bryman, 2016). 

Undersökningsmetoden som främst har använts i studien har haft kvalitativ inriktning. 

Jag har utfört flertalet kvalitativa intervjuer samt gjort kvalitativa analyser av dokument och 

teorier. (Bryman, 2016, s. 375–379). Kvalitativa metoder har använts för att ge mig en djupare 

förståelse för lokala processer och arbetssätt just i den organisation jag har tittat på, det vill 

säga Uppsala kommun. Arbetet har skett i form av en fallstudie där jag studerat Uppsala 

kommuns arbete med planeringsstrategier för just landsbygden. Jag fick en inblick i det 

sociala samspelet på kommunen genom att intervjua två planerare med olika roller (Repstad, 

1999).  

Även kvantitativ forskning har utförts i form av en enkätundersökning för att få ta del av 

landsbygdsbornas åsikter och känslor av hur de upplever landsbygdsutvecklingen på deras 

orter. 

 

3.1 Dokumentanalys 

Jag ämnade göra en studie om hur processen går till hos kommunen när landsbygden ska 

planeras. Relevant för ämnet är vilka styrdokument som används, vilka teorier och arbetssätt 

de använder i sitt arbete, samt vad som prioriteras. Det är strategiska planerare som gör 

arbetet med att både samla in information om orterna och som utformar de fysiska 
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plandokumenten. Därför valde jag att noggrant granska de styrdokument som de arbetar efter, 

Landsbygdsprogram för Uppsala kommun (vidare kallat landsbygdsprogrammet), 

Översiktsplan för Uppsala kommun 2016 och Fördjupad översiktsplan för Storvreta. Aktuella 

detaljplaner har endast studerats mer övergripande. Andra dokument som har granskats 

övergripande är Landsbygdsprogrammet för Sverige och en rapport från OECD som båda 

legat till grund för styrdokumenten som används i Uppsala kommun.  

Litteraturgenomgången har varit ett väldigt stort fokus genom arbetets gång. Dels att 

finna forskning om landsbygdsutveckling i Sverige och omvärlden, men även att läsa 

dokument och planer för att förstå den befintliga planeringsprocessen som kommunen 

ansvarar för. Genom att granska dokumenten ovan har jag försökt att svara på mitt syfte och 

frågeställning. Ett par av dokumenten fick jag hjälp av kommunen att hitta, det var planerarna 

som pratade om relevanta dokument. Syftet med att se på tidigare litteratur och forskning om 

landsbygdsutveckling var att studera vilka problem som finns och hur man bör planera 

(Repstad, 1999). Detta för att kunna avgöra om det finns förbättringsmöjligheter i 

kommunens arbete. Gällande källor så kan man skilja på normativa och beskrivande källor. 

De källor och dokument som jag har använt mig av har varit normativa, då de i stor 

utsträckning har presenterat mål, avsikter och krav (Repstad, 1999). 

Jag ställer mig kritisk till det här arbetets begränsningar att beröra alla aktörer som 

planerar bostäder och utvecklar Uppsalas landsbygd, men utrymme saknas. Jag har fokuserat 

på Uppsala kommuns arbete med planering. Jag har förhållit mig kritiskt till dokumenten då 

översiktsplaner inte är bindande och målen kanske aldrig blir uppfyllda (Repstad, 1999). Jag 

har på grund av avgränsningarna inte kunnat granska alla dokument jag önskat och allt som 

ligger till grund för kommunens styrdokument. Jag har istället försökt redovisa så gott jag kan 

de åsikter som de inblandade har och de metoder som idag används, både genom 

dokumentanalys och intervjuer. 

 

3.2 Kvalitativa intervjuer 

Jag valde att först intervjua två stycken samhällsplanerare vid Uppsala kommun för att förstå 

hela planeringsprocessen, från idé till genomförande. Dels intervjuade jag processansvarig 

översiktplanerare Göran Carlén som har lång erfarenhet av planering och god kännedom om 

vad som pågår runt om i kommunen. Sedan intervjuade jag planerare och landsbygdsstrateg 

Malin Ohlsson, som arbetar mer aktivt med landsbygden och populationen där. Jag tyckte att 

en översiktsplanerare samt en planerare för specifikt landsbygden gav mig en generell bild av 

deras arbete och den bredd jag var ute efter (Repstad, 1999).  

Vidare ville jag prata med personer som forskar och arbetar på mitt aktuella område, 

landsbygdsutveckling, för att få perspektivet från personer med kritiska ögon. Jag träffade 

Thomas Norrby som är lärare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Uppsala och arbetar på 

institutionen för stad och land med landsbygdsutveckling. Han har tidigare forskat om detta 

och är väldigt insatt i modern planering. Han är även bosatt i Storvreta, vilket jag kände till, 

och är aktiv i planeringen där. Både Ohlsson och Norrby är i allra högsta grad involverade i 

medborgardialoger, vilket utgör en stor del av detta arbete, och gav mig således förståelse för 

hur det går till. Av två personer fick jag svar från tre olika perspektiv samtidigt. Jan Amcoff är 

universitetslektor och en välkänd forskare och författare på området landsbygdsutveckling, 

regionförstoring och pendling och var således en person att ha en värdefull konversation med. 
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Hans artiklar har i stor utsträckning dykt upp när jag granskat tidigare forskning. Min avsikt 

var bland annat att fråga honom om hans forskning och vad han har sett för tendenser med 

landsbygdsutvecklingen i Sverige och omvärlden.  

Att göra personliga intervjuer med människor som direkt arbetar med landsbygdsfrågor 

har varit väldigt grundläggande och viktigt för informationsinsamlingen till den här rapporten. 

Det har bidragit med en fördjupad förståelse för ämnet. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade för att ge mig friheten att avvika från intervjuguiden. Det tillät mig ställa 

följdfrågor på det som respondenterna valde att prata om. Intervjuguiden är bifogad som 

bilaga och utgörs av de teman och grundfrågor som jag hade till båda planerarna på 

kommunen som intervjuades. Fler frågor ställdes än de redovisade i guiden, ett exempel på att 

semistrukturerade intervjuer ger mer information än man förväntar sig (Bryman, 2016). 

 

Jag träffade de respektive planerarna på deras kontor i stationshuset i Uppsala. Intervjuerna 

varade i runt 30 minuter och spelades in för att kunna lyssnas igenom ordentligt efteråt och 

transkriberas. Vi var vid båda tillfällena ensamma i ett litet rum, vilket jag upplever gav oss 

en ostörd stund att konversera. Respondenterna tilläts prata öppet och avslappnat om deras 

arbete och inspelningen lät mig fokusera på dem och inte att ta anteckningar (Repstad, 1999). 

Intervjuerna transkriberades efteråt och användes för att i resultatdelen kunna bidra med deras 

kunskap och erfarenhet om landsbygdsplanering. 

Situationen med Jan Amcoff var densamma då vi möttes för en intervju på hans kontor på 

Ekonomikum i Uppsala. Den intervjun pågick i 50 minuter och han pratade öppet om sin 

forskning, erfarenhet samt hur landsbygden växt fram i Sverige.  

Inför min intervju med Thomas Norrby på SLU blev jag bjuden till ett möte med 

utvecklingsrådet i Storvreta som Norrby höll i, där kommunen hade tre representanter på plats 

och syftet var att prata om medborgardeltagande. Jag observerade under mötet hur kontakten 

mellan kommun och landsbygdsbor ser ut och använde sedan informationen i min studie. 

Mötet gav mig en ännu djupare förståelse för vart man är i planeringsprocessen just i 

Storvreta, samt visade mig hur medborgardeltagande kan se ut, eftersom representanter från 

Storvreta var ordförande från intresseorganisationer på orten. Jag fick även chans att prata 

med Norrby på egen hand och ställa mina frågor om hur han ser på landsbygdsutveckling och 

medborgardeltagande. 

 

Repstad (1999, s. 70) pratar om mättnad när man samlar ihop data och att man bör vara nöjd 

med sin datainsamling när ingen ny information längre framkommer. Inom ramarna för denna 

uppsats har jag tvingats avgränsa mig och datainsamlingen har därför blivit mindre än 

önskvärt. Dock känner jag mig nöjd med mitt urval för samtliga intervjuer och är inte säker på 

att fler intervjuer med just planerare hade gett större variation i svar. Vid urvalet av 

respondenter var det viktigaste att hitta rätt personer som var så väl insatta i ämnet som 

möjligt och som hade relevant information (Repstad, 1999).   

 

3.3 Enkätundersökning 

För att få landsbygdsbornas åsikter och upplevelse av landsbygdsplaneringen utformade jag 

en digital enkät med nio frågor. Enkätfrågorna med svarsalternativ är bifogad detta arbete som 

bilaga. Enkäten lades ut i två stora nätverk online, nämligen två Facebook-grupper där många 
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av de boende i de relevanta orterna är medlemmar. I gruppen Storvreta är drygt 4000 personer 

medlemmar och i den andra gruppen, som består av fler tätorter än en, är 2000 personer 

medlemmar. Som nämnt i mitt syfte använder jag orterna Storvreta och Skyttorp som exempel 

och utgångspunkt. Detta för att vara mer specifik och inte alltid prata allmänt om hela 

Uppsala kommuns landsbygd. Just dessa två orter var intressanta på grund av sina strategiska 

lägen längs Upptåget, som bidrar med bra kommunikationer. Att välja två ganska olika orter 

var också målet då Storvreta ligger så pass nära staden och Skyttorp räknas som riktig 

landsbygd. Målet med enkäten, som jag också uttryckt i inlägget, var att få svar främst från 

dessa orter, samt Vattholma. Mitt arbete med att involvera landsbygdsborna i min uppsats var 

väldigt givande för resultatet och jag fick totalt 73 svar. Jag visste att jag hade en god 

möjlighet att nå ut till respondenter genom våra gemensamma nätverk, då jag själv bor på en 

av orterna.  

Urvalet var en blandning mellan flera typer. Bekvämlighetsurval, eftersom det var orter och 

grupper med människor som fanns tillgängliga för mig. Möjligtvis snöbollsurval, om 

ortsborna tipsade varandra, vilket jag föreslog i inlägget. Kritik kan riktas mot denna typ av 

urvalsmetod då den inte ger det mest representativa urvalet, eftersom personer kan tipsa andra 

personer som tycker som dem. Kvoturval tycker jag mig ha uppnått någorlunda efter att ha 

granskat resultatet. Det innebär en proportionerlig och representativ bild av den faktiska 

populationen. Respondenterna varierade till exempel mycket i ålder och hur länge de hade 

varit bosatta på sin ort, eller på landsbygden (Bryman, 2016). Med variation menas inte bara 

att en i varje kategori representeras, utan flera i alla svarskategorier. Storvreta med störst 

population var också mest representerade. Mer om undersökningen i resultatdelen. 

Avsikten med studiens resultat var inte att det skulle vara generaliserbart, utan endast att 

det skulle visa några av landsbygdsbornas åsikter, samt visa vilka de var. Urvalet var inte 

representativt nog för att kunna vara generaliserbart (Bryman, 2016), men vid 73 svar kände 

jag inte att jag behövde be om fler  svar. Variationen ovan var jag nöjd med för den här 

uppsatsen. 

Gällande pålitlighet i studien så är min upplevelse att stabilitet över tid finns, resultaten 

kommer troligtvis bli liknande om enkäten skickas ut igen. Intern pålitlighet innebär 

svarsalternativ som inte överlappar eller kan misstolkas. Det upplever jag finns, då det vore 

svårt att fastna mellan de olika svarsalternativen (Bryman, 2016). 

 

 

4. RESULTAT OCH ANALYS 

 

Nedan presenteras och analyseras resultatet av informationsinsamlingen som gjorts till 

uppsatsen. Kapitlet inleds med en bakgrund till hur landsbygdsutveckling har blivit allt 

viktigare under 2000-talet, med en kort överblick över Europa och Sverige. Vidare lyfts 

planeringsprocessen och målen för landsbygden i Uppsala kommun, med såväl svårigheter 

som positiva förutsättningar. Det ges här även en grundligare förståelse för fokusområdena 

bostadsbyggande och medborgardeltagande. Resultatet av intervjuerna integreras genom hela 

kapitlet och kapitlet avslutas med resultatet av enkätundersökningen. I detta avsnitt kommer 

samtliga av frågorna från frågeställningen att diskuteras.  
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4.1 Bakgrund till dagens landsbygdsplanering 

Efter den ekonomiska krisen på 2000-talet har regeringar arbetat hårt för att få upp tillväxten 

igen och skapa arbetstillfällen. Det här har direkt påverkat landsbygdsutvecklingspolicys. 

Sedan 2006 stöttar medlemsländerna i OECD, the Organisation for Economic Co-operation 

and Development, ett nytt synsätt gällande landsbygdsutveckling, där regeringar inte längre 

ser landsbygden som endast bidragande med agrikultur. Landsbygden är inte längre synonymt 

med jordbruk och inte heller synonymt med ekonomisk stagnation. Man kan se att flera 

landsbygdsregioner plötsligt bidrar med ekonomisk tillväxt i takt med stadsregioner. I 

samband med detta förändrades landsbygdsutvecklingsstrategier mot att gynna landsbygden 

och ta vara på den kunskap som finns där. OECD har blivit starkare som organisation och kan 

bättre hjälpa medlemsländerna med landsbygdsutvecklingsfrågor, med nyvunnen kunskap om 

vad som fungerat i andra länder (OECD, u.å.). Det här står skrivet i ett bakgrundsdokument 

till den tionde landsbygdsutvecklingskonferensen som hölls av OECD 2015.   

Den främsta skillnaden som går att utläsa kring det nya tankesättet från 2006 är att man 

vill nyttja alla de resurser som finns på landsbygden, exempelvis människor, entreprenörer, 

turistflöden. Det är ett tankesätt som spridits från toppen nedåt till stater runt om i världen 

(Ibid). Sverige och 35 andra länder är medlemmar i OECD (OECD, 2019). 

 

4.2 Hot mot landsbygden 

Sverige har ett övergripande landsbygdsutvecklingsprogram som författades 2014 och gäller 

fram till år 2020. Programmet är ett samarbete mellan Jordbruksverket, Regeringskansliet och 

EU:s agrikulturfond för landsbygdsutveckling. I det pratas det om att utflyttningen som sker 

från landsbygden är ett hot mot dess utveckling. Man nämner den grupp unga i åldern 17 till 

24 som är de som flyttar från landsbygden till stadsregioner i stor utsträckning, medan de som 

närmar sig pensionsåldern blir kvar på landsbygden. Ett annat problem som nämns är att 

landsbygdsregioner generellt har mindre högutbildad arbetskraft än storstads- och 

stadsregionerna. Detta hänger sannolikt ihop med att lönerna är lägre på landsbygden än i 

tätorterna och att det finns mindre arbete där. En tidigare rapport som Jordbruksverket gjort 

(2012:19) visar också att lönesummorna per person är betydligt lägre i landsbygdsregionerna 

än i stadsregionerna. Även ett väl utbyggt bredband ger möjligheter för landsbygden att 

erbjuda en del av det utbud som staden erbjuder, vilket kan öka landsbygdens attraktivitet. 

Det är viktigt för verksamheter och industrier på landsbygd och glesbygd är att fungerande 

bredband finns (Jordbruksverket, 2014, s. 54-57). Där går det långsamt idag kan nämnas, 

framför allt för att kommunen inte äger något nät, utan marknaden är ansvarig för byggandet 

(Ohlsson).  

Det är vanligt förekommande att unga män och kvinnor lämnar landsbygden för städer 

och utbildning, kvinnor mer än män, ofta utan att återvända. Orsaker kan vara exempelvis den 

glesa befolkningsstrukturen, bristfällig grundläggande service samt att landsbygden 

domineras av låglönesektorer. Utvecklad service tros vara en lösning, ihop med attraktiva 

boendemiljöer och tillgång till kultur och fritid (Jordbruksverket, 2014, s. 76-77).  

Avfolkning av landsbygden kan innebära en risk när det kommer till byggande av 

bostäder till exempel. Om landsbygden i Uppsala töms på folk så kommer det inte att 

underlätta utvecklingen. Under min intervju med Göran Carlén på kommunen nämnde han att 

han såg svårigheter redan nu i att nå de kritiska nivåer på befolkning ute i de prioriterade 
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tätorterna, de nivåer som krävs för att tillhandahålla viss service som kan förväntas från 

kommunens sida. Jan Amcoff tror inte att ökad grundläggande service är lösningen i första 

hand, människor handlar ändå i staden och butikerna på landet används ofta bara för 

kompletteringsvaror. Det påverkar inte folks val av vart de ska bosätta sig. Inte heller skolor 

påverkar, då de flesta ändå är beroende av skolskjutsar, eller kollektivtrafik, då folk är så pass 

bilburna. 

Fokuset har under senare år blivit allt större på landsbygden även i Uppsala och redan vid 

arbetet med den förra översiktsplanen för 2006 så fick landsbygdsplanering större utrymme. 

Sedan dess har landsbygdsprogrammet sammanställts och även den nyaste översiktsplanen för 

2016 presenterar i detalj vad man har som målsättning för Uppsalas landsbygd och 

prioriterade tätorter.  

 

4.3 Planeringsprocessen i Uppsala kommun 

I Uppsala kommun bor det cirka 225 000 människor, varav 50 000 människor på 

landsbygden, vilket gör det till Sveriges största landsbygdskommun. Landsbygdsprogrammet 

från januari 2017 ska bidra till att Uppsala också blir en av Sveriges bästa 

landsbygdskommuner, ett beslut som togs av kommunfullmäktige i november 2015. 

Programmet beskriver Uppsala kommuns intentioner i ett långsiktigt 

landsbygdsutvecklingsarbete, samt beskriver målbilden för vad det innebär att vara just en av 

Sveriges bästa landsbygdskommuner. Kommunen räknar med en befolkningsökning på 

mellan 75 000 och 135 000 människor till år 2050. Man ser som kanske den största fördelen 

att man har närhet till Uppsala stad med en växande arbetsmarknad. Kommunens vision är 

tydlig. Landsbygdsprogrammet utgör en grund för att öka samverkan mellan olika parter, 

skapa goda kommunikations- och informationsflöden samt förstärka kommunens synlighet på 

landsbygden och landsbygdens synlighet inom kommunen. (Landsbygdsprogrammet, 2017).  

Översiktsplanen från 2016 täcker hela kommunen, både stad och landsbygd, och bland 

det första som står i den digitala planen är målen. I takt med att befolkningen ökar i 

kommunen så ska livskvaliteten förbättras för de boende i såväl staden, i tätorterna och på 

landsbygden. Kortfattat så nämns bostadsfrågan som första prioritet, följt av jobbmöjligheter 

till alla, kollektivtrafik, infrastruktur och målet att ta tillvara på naturen. Man avslutar med att 

poängtera hur viktig allas del är. Bakom dessa frågor och bakom den här översiktsplanen 

finns en bred politisk enighet. Enskilda människor, företag, organisationer, kommunen och 

andra myndigheter behöver samarbeta i en gemensam riktning för att förverkliga 

översiktsplanen. (ÖP, 2016). Viktigt att nämna är att översiktsplaner inte är bindande utan 

vägledande. I det introducerande avsnittet av planen förklaras kort de olika stegen från förslag 

till färdig plan, se figur 1. 
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Figur 1. Ärendegång aktualitetsförklaring (ÖP, 2016). 

 

Här tolkar jag det som att man försöker visa medborgarna var det finns möjlighet för dem att 

påverka och det framgår av bilden att det både pågår dialoger, samråd och utställning av 

projektets plan under arbetets gång. Det skulle i teorin ge medborgare gott om tillfälle att 

komma med åsikter och påverka. Medskapande nämns i planen som någonting som ska 

främjas i samhällsutvecklingen, särskilt bland barn och unga. Detta ska gynna demokratisk 

delaktighet. Människor ska ha möjlighet att göra avtryck i offentliga rum. Så mycket mer om 

just medborgardeltagande nämns inte i planen.  

För att återgå till landsbygdsfrågan så presenteras i översiktsplanen att Uppsala år 2050 

kommer att ha en levande landsbygd och många tätorter. Landsbygderna har ökat sin 

betydelse såväl för kommunens och regionens egenförsörjning, som för att vidareutveckla och 

skapa nya exportvaror, tjänster och bostäder. Vad gäller bostäder så kommer upp till 70 000 

nya bostäder byggas i kommunen fram till 2050-talet. 10 000 nya bostäder är planerade i de 

prioriterade tätorterna, samt ytterligare cirka 1000 bostäder på landsbygden i övrigt. Målet är 

en mer blandad bebyggelse av både flerbostadshus, villor och radhus. Det står tydligt i 

översiktsplanens huvuddel att minst 80 % av alla planerade nya bostäder sannolikt kommer att 

byggas i staden. Storvreta kommer att få 1600 nya bostäder enligt planen, den allra största 

satsningen av alla prioriterade tätorter. En del av det som möjliggör bostadsbyggande just där, 

är att kommunen äger mark som de införskaffat tidigare med detta i åtanke. I Vattholma som 

ligger 20 kilometer norr om Uppsala finns det teknisk kapacitet i nuvarande VA-system för 

300 nya bostäder och även där äger kommunen viss mark. I Skyttorp finns kapacitet i VA-

systemet för 150 nya bostäder. För att det ska vara värt att bygga ut vatten- och 

avloppssystemet från Uppsala till Skyttorp så krävs det minst 2700 nya bostäder till. Detta är 

en aktuell diskussion i fler orter än Skyttorp (ÖP, 2016). 

 

I min intervju med landsbygdsstrateg Malin Ohlsson på Uppsala kommun fick jag en djupare 

förståelse för kommunens arbete med landsbygdsutvecklingen. Av de fyra tematiska 

huvudområdena som Ohlsson arbetar med så överlappar tre av dem med min frågeställning 

för den här uppsatsen. De fyra prioriteringsområdena kommer direkt från 

landsbygdsprogrammet. Bostadsbyggande, lokalt engagemang, näringslivsfrågor samt service 

och infrastruktur är var hennes fokus ligger. Ohlsson berättar att en stor del av att vara 

landsbygdsstrateg innebär kontakt med medborgarna och arbete med att svara på deras frågor. 

Ett pilotprojekt som testats under ett år i skrivande stund är medborgarbudget, vars syfte är att 

involvera medborgarna och ta hänsyn och lärdom från deras idéer. Medborgarbudget beskrivs 

på kommunens hemsida som en form av medbestämmande, där invånarna själva är med och 

fattar beslut. Här bestäms även hur kommunens resurser ska användas. Budgeten är en 
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femårig satsning som startades år 2018 och då lades fokus på västra Uppsala. Under 2019 

kommer Bälingebygden och Björklinge att fokuseras på och under 2020 är det norra delarnas 

tur. Storvreta, Vattholma och Skyttorp kommer då att få sitt, sedan fortsätter det som en 

solfjäder över resten av kommunen. Man vill ta vara på de idéer som lokalborna kan tänkas ha 

och öka engagemanget hos medborgarna. En ökad kunskap är också del av målbilden, då 

medborgarna kan få mer förståelse för kommunens arbete i en komplex organisation.  

Kostnaden för medborgarbudget ligger inom budget för landsbygdsprogrammet, en 

budget som kommunstyrelsen har satt. I den första mobiliseringsfasen vill kommunen nå ut 

till medborgarna, sprida information och engagera dem. Detta pågår i två till tre månader. I 

andra fasen sker idéinlämningar och röstning, samt genomförande. Det här är planerat att pågå 

i sex till sju månader och sedan ska uppföljning och utvärdering genomföras. Efter endast ett 

år av att ha provat pilotprojektet så vet man ännu inte exakt hur upplägget för kommande år 

kommer att se ut (Uppsala kommun). Ohlsson är tydlig med att det är medbestämmande det 

handlar om, men hon säger att medborgarbudget är ett koncept som behöver utvecklas mer, 

efter att ha provat i ett år. Hon tror på att jobba med uppsökande verksamhet, eftersom det i 

dagens individsamhälle är svårt att nå och engagera folk. Alla har så mycket för sig och de 

gamla stormötena som man hade förut ger ingen direkt delaktighet längre. Kommunen måste 

istället ge sig ut och synas och engagera folk på ett nytt sätt. Medborgarbudget ger en väg in 

till dialog, där man presenterar vilken metod man tänkt använda och frågar medborgarna vad 

de tycker. Förslag samlas in och bemöts. Sedan får landsbygdsborna alltså rösta på förslagen, 

utifrån en satt budget efter att kommunen räknat på vad det kostar (Ohlsson). 

 

4.4 Att lösa bostadsfrågan 

Problematiken med bostadsbyggande är flera. I intervju med processansvarig 

översiktsplanerare Göran Carlén får jag en inblick i vad de ser som problematiskt. Bland 

annat ser han svårigheter i att nå de kritiska nivåer på befolkning ute i de prioriterade 

tätorterna, de nivåer som krävs för att tillhandahålla viss service som kan förväntas från 

kommunens sida. Landsbygdsbefolkningen är i högre grad navlad till staden än den historiskt 

har varit eftersom man pendlar in till staden. Det är där man gör sina ärenden och lämnar sina 

barn. Det gör det svårare att ha den servicen som finns på landsbygden, då det är 

landsbygdsborna som bär upp den (Carlén). 

Carlén lyfter även en förändring som har skett i och med den nyare regionala 

utvecklingen som påverkar samhällen ekonomiskt. De små verksamheterna och 

entreprenörerna finns i mindre utsträckning kvar och det var de som kunde bidra med smarta 

och billiga lösningar när det kom till bostadsbyggande. Dessa entreprenörer kunde hålla nere 

kostnaderna och bygga bostäder som efterfrågades på landsbygden, men de är idag i hög grad 

borta. De större företagen vill inte bygga på landsbygden i samma utsträckning eftersom de 

stora pengarna som finns i staden att tjäna. Kommunens möjlighet att påverka är via deras 

egna byggföretag, genom vilka bostäder kan byggas på landsbygden. Inte ens Uppsalahem är 

ekonomiskt intresserade av att bygga utanför staden, men som Carlén uttrycker det så tar 

politiken sitt ansvar här, för det finns instruktioner för vad som ska byggas.  

Ett tredje problem är betalningsviljan från landsbygdsborna själva, vilket gör det särskilt 

svårt att tillhandahålla bostäder i tätorterna med olika upplåtelseformer. Målet i planerna som 

gjorts är att ha en variation av såväl äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter, men är svårt 
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att genomföra när betalningsviljan och betalningsförmågan inte finns för de nya bostäderna. 

Även när efterfrågan finns så blir kostnaderna för höga i produktionen.  

Lösningen här föreslår Carlén kan vara subventioner, minskade myndighetskrav och att 

hålla ner vinsterna i varje led i produktionen. Kooperativa lösningar är en variant av 

bostadsbyggande som blivit allt större på senare år, men då krävs det ett engagemang av 

människor som vill bosätta sig att man går ihop tillsammans.  

Landsbygdsprogrammet presenterar planerat bostadsbyggande i de totalt 14 prioriterade 

tätorterna, där Storvreta, Vattholma och Skyttorp är inkluderade. Valet av tätorter har att göra 

med att man vill stötta den befintliga servicen. Viktigt är att det finns flera typer av bostäder 

för folk i alla skeden av livet, men också att det finns många mindre, billiga bostäder som 

skapar en rotation på bostadsmarknaden. 

 

4.5 Landsbygdsplanering jämfört med stadsplanering 

Skillnaden mellan planeringen för land och stad är liten, i den mening att Uppsala kommun 

inte gör någon organisatorisk uppdelning för dem båda. Än så länge är det samma personer 

som arbetar med båda delar (Carlén). Göran Carlén lyfter dock möjligheten att det i framtiden 

kan behövas en uppdelning och organisationsförändring om arbetssätten de har nu inte 

fungerar och landsbygden kommer att behöva mer kraft. Enligt Ohlsson kommer i första hand 

Uppsala kommun att genomgå en omorganisering för att landsbygdsfrågan ska finnas i åtanke 

i alla led, inte bara i hennes arbete, som ensam landsbygdsstrateg. Det innebär att hon inte 

längre kommer att vara landsbygdsspecialist, utan alla strategerna ska ha övergripande koll 

tillsammans. Hennes arbete är dock betydligt mer operativt än de övriga strategernas 

(planerarnas) som arbetar med visionen för 2050. Hon svarar vid tillfrågan att hon tycker att 

det borde läggas kraft på att fler ska jobba med landsbygdsplanering. Hennes upplevelse är att 

det skulle kunna ske mer i tätorterna om mer kraft lades där. 

Diskursen om periferisering och othering blir särskilt intressant i Uppsala kommun som 

både är en storstadskommun och Sveriges största landsbygdskommun när det kommer till 

befolkningsmängd. Ohlsson tycker det är viktigt att trycka på att man kan vara båda. 

Landsbygdsprogrammet ska leda kommunen mot målet att bli en av landets bästa 

landsbygdskommuner och där är demokratifrågan viktig säger hon. I landsbygdsutveckling 

handlar det mycket om att man inte känner sig som en del av samhället, man är inte 

välkommen och som tidigare nämnt är man inte representerad i media. Det som görs synligt i 

media gällande landsbygden är brott och sport. Hon tar upp ett exempel där en artikel 

synliggjort landsbygden med en bild på en fallfärdig lada och texten ”Uppsala kommun ska 

digitalisera landsbygden”. Vi digitaliserar inte lador, säger hon.  

Felaktig disponering leder till en förlöjligande och felaktig bild. Istället bör det tryckas på 

de positiva sakerna, varför folk flyttar till landsbygden. Norrby menar att det bör läggas 

eftertanke vid planering på de grundläggande skillnaderna mellan landsbygd och stad. Dessa 

är gröna, sociala, glesa strukturer och deras funktion för landsbygden, medan det i staden 

finns detaljfokuserade, onaturliga, täta och osociala strukturer. Han trycker på den stora 

skillnaden vid landsbygdsplanering som handlar mycket mer om att bygga liv, jämfört med 

staden där man bygger hus. Där finns det utvecklingsmöjligheter och metodutveckling kvar 

att göra enligt honom. 
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Det står skrivet i Uppsalas översiktsplan att Det Uppsala stad erbjuder är viktigt för hela 

kommunen. Staden, med sin storlek, täthet och mångfald av både människor och 

verksamheter, har en nyckelroll som jordmån för nya idéer och som kommersiellt, social, 

kulturell och demokratisk mötesplats. (ÖP, 2016). Det ligger sanning i det förstås, men 

skillnaden är hur det används. Tillgängligheten för landsbygdsborna är mindre i och med att 

avståndet finns. En kommentar från enkätundersökningen understryker utanförskapet som 

upplevs till följd av parkeringsavgifter. Hen vill att landsbygden ska få ta del av stadskärnan, 

men som mer eller mindre bilberoende är det för dyrt att parkera bilen i staden. Då väljer man 

istället Gränby centrum, vilket ger en skev fördelning i var pengar spenderas. 

 

4.6 Medborgarnas deltagande i planeringen 

Cars, Kalbro och Lind (2013) menar i sin bok att professionella planerare i regel bör kunna 

förutse vad medborgarna kommer att framföra i medborgardialoger. Det kan vara delvis sant, 

men en viktig poäng i medborgarnas åsikter som framkom i enkätundersökningen var att de 

ville att kommunen skulle ta sig ut och se hur deras bygd fungerar innan de planerar en massa 

som inte fungerar för de faktiska medborgarna. 

Norrbys svar på frågan om vem som är ansvarig för en god medborgardialog, kommunen 

eller landsbygdsborna, var dels att de som har makten också har ansvaret för att de som berörs 

har möjlighet och tillräcklig kunskap för att kunna bidra. Å andra sidan säger han att för att bli 

involverad och kunna påverka planerandet så måste man visa intresse och ta initiativ, så som 

han själv har gjort med utvecklingsrådet i Storvreta. Där samlas flertalet ordföranden från 

olika organisationer för att diskutera vad som händer på bygden, samt för att ha en 

konversation direkt med kommunens planerare. På mötet som jag blev inbjuden till i 

Lyckebokyrkan i Storvreta deltog tre planerare från kommunen, Norrby själv, en Storvreta-bo 

utan särskild tillhörighet till organisation, ordförande för idrottsföreningen, kultur- och 

hembygdsföreningen, företagarföreningen, samt en representant för Pensionärernas 

riksorganisation (PRO).  

Syftet för mötet var bland annat att diskutera hur medborgardialoger ska se ut. 

Tillsammans tittade vi på den fördjupade översiktsplanen för Storvreta och deltagarna fick 

säga sitt om vad de tyckte, vad som saknades och vad som önskades. Planerarna förklarade i 

sin tur vad som ska ske under kommande år, samt att de vill komma igång med arbetet så fort 

som möjligt. Tyvärr är processen med att få igenom en detaljplan, med tid för överklagande 

och annat, ändå upp till tre år och innan dess kan ingenting byggas. De berättade även att det 

kommer att byggas ut maximalt i Storvreta, till den gräns som reningsverket klarar av. För att 

det ska bli värt att investera i ett nytt reningsverk behövs en helt ny fördjupad översiktsplan 

och väldigt många fler bostäder.  

 

Det står skrivet i landsbygdsprogrammet för Uppsala kommun att För en lyckad landsbygds-

utveckling är en väl fungerande och aktiv dialog med de som bor, verkar och lever på 

landsbygderna en förutsättning. På den direkta frågan hur medborgarna involveras i 

landsbygdsplaneringen får jag bland annat svaret att hennes företrädare gjorde ett omfattande 

dialogarbete inför framtagande av landsbygdsprogrammet. De huvudsakliga punkterna som 

man arbetar främst med i landsbygdsplaneringen kommer därifrån och där hoppas hon att de 

har landat rätt. Medborgarbudget tror hon är ett steg i rätt riktning som behöver utvecklas lite 
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mer. I hennes arbete med servicepunkter, som är en av de fyra tematiska huvudområden 

nämnda ovan, har det hållits möten med medborgarna. På de flesta platser har de bjudit in 

allmänheten och frågat dem om vilken service de tycker behövs och vilken service som 

används. Här är ett citat med hennes egna förslag: 

 

Att jobba med uppsökande verksamhet är något jag tror på, det är svårt att involvera folk eller 

föreningsliv idag, det är ett individsamhälle och vi har så mycket för oss, vi är digitala istället. Det är 

svårt att köra såna här gamla stormöten och tro att man har gjort någon delaktighet (Ohlsson). 

 

Samråd hålls, men lockar bara en del människor att uttrycka sig. Hon berättar att det finns fler 

arbetssätt som de arbetar med att förbättra, som att söka upp befolkningen på annat sätt och 

synas i nya sammanhang, exempelvis på bygdedagar. När jag börjar prata om medborgarnas 

egna engagemang säger Ohlsson att det absolut behövs för att det ska hända saker. 

Matbutiken i Skyttorp lades som exempel ner för att människor inte handlade där. Hon 

nämner ännu en butik som lades ner i Oxsätra (26 kilometer nordväst om Uppsala) för att den 

inte gick runt, men då köpte bygden den ihop och skapade ett bolag. Samma sak görs med 

macken i Oxsätra nu. 

Många tidigare forskare har uttryckt hur ovärderliga medborgare själva är som källa för 

information om specifika platser och deras värden. Det är ett svåröverblickbart landskap för 

andra än de boende på platsen. Det går att se ett behov av andra forum för dialog med 

landsbygdsbor än de lagstiftade samråd som planerare håller idag för att kunna säkra en aktiv 

medborgarmedverkan (Qviström, Caspersen och Thorén, 2009). 

 

4.7 Landsbygdsbor om medborgardeltagande  

Här kommer jag att presentera resultatet av den kvantitativa forskningen, enkät-

undersökningen, som gjordes för att se hur kommunens arbete upplevs ur landsbygdsbornas 

ögon. Jag utformade en enkät med nio frågor (se bilaga) med intentionen att få ta del av 

landsbygdsbornas egna upplevelse av kommunens arbete med landsbygdsutveckling. Totalt 

fick jag 73 svar, där fördelningen var jämnt fördelad över de olika orterna som studerades. 

46,6 % bodde i Storvreta vilket är den största orten. 16,4 % bodde i Vattholma, 30,1 % i 

Skyttorp och 6,9 % (5 av 73) på annan ort i Uppsala kommun. Åldersmässigt fick enkäten en 

väldigt bra spridning, den största gruppen svarande var 30 till 39 år. Även frågan om hur 

länge man hade bott på sin ort fick en väldigt jämn fördelning på svar, vilket gav ett bra 

underlag för analys, då en stor variation människor fått chans att svara. 60,3 % av de svarande 

bodde med sina barn och eventuell respektive, 27,4 % bodde med en sambo, 9,6 % bodde 

med sina föräldrar och 2,7 % bodde ensamma. På frågan om respondenten tyckte att 

utvecklingen på landsbygden i Uppsala är bra och tillräcklig svarade hela 90,4 % nej. 8,2 %, 

vilket var sex personer, svarade ja och en person ville inte svara då hen inte upplevde sig ha 

tillräckligt med kunskap. Det här är ett intressant svar att titta vidare på, då så pass många 

människor med olika levnadssituation tyckte likadant. Respondenter av väldigt varierande 

ålder, som bor på olika orter och som har olika erfarenheter av andra boendeorter tycker att 

det saknas någonting i landsbygdsutvecklingen. Sista frågan i enkäten var öppen för dem att 

utveckla vidare vad som behövs förändras enligt dem, jag återkommer till det senare i detta 

avsnitt.  
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Att se på svaret huruvida landsbygdsutvecklingen är tillräcklig i kombination med frågan om 

respondenten känner sig involverad i samhällsplaneringen är också intressant. Hur involverad 

man känner sig svarades på i en skala från ett till fem, där ett var ej involverad och fem 

väldigt involverad. Här svarade 68,5 % ett eller två, att de inte kände sig involverade, 19,2 % 

lade sig i mitten på en trea och 12,3 % svarade fyra eller fem, att de känner sig involverade. 

Staplarna i diagrammet visar en mycket tydlig trappa från fem upp till ett som fick 42,5 % av 

svaren. Se tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Svar på enkätfråga 6. 

 

Vad som gör att folk känner sig involverade kan skilja sig mycket, men att från kommunens 

sida visa att de värderar medborgarnas åsikter och tillåter dem att göra sig hörda är viktigt, 

enligt svaren på den sista öppna frågan. 

Jag ställde en fråga som löd ”Skulle du kunna tänka dig att vara mer aktiv i 

utvecklingsfrågor gällande din ort, om du kände att det skulle göra skillnad?” Här svarade  

69,9 % ja, 26 % nej och under övrigt svarade två personer kanske och en person var redan 

aktiv. En av de som svarade ja svarade även så här på den sista, öppna frågan. Få vara mer 

delaktig. Kommunen måste hitta sätt att få oss att tro på att det blir skillnad om vi lägger tid 

och kraft. Det ger ett betyg på att medborgarbudgeten som kommunen har börjat med skulle 

kunna ge goda resultat och ökat förtroende hos landsbygdsborna. 

Åter till den slutliga, öppna frågan i enkäten. Frågan var ställd som följer. ”Uppsala 

kommun har som mål i sitt landsbygdsprogram att bli en av Sveriges bästa 

landsbygdskommuner. Hur tycker du att Uppsala kommun skulle kunna uppnå detta?” Det här 

var även en fråga som jag ställde till mina två intervjuobjekt på kommunen. Förslagen som 

kom in var många, i enkäten 55 stycken då den frågan inte var obligatorisk, varav 16 personer 

specifikt efterfrågade bättre kontakt mellan kommun och bygder. Citat från en respondent: 

Genom att lyssna mer på oss som bor på landsbygden! Ta sig ut och träffa oss. Mer än var 

femte person som valde att svara på min enkät skrev aktivt att de ville att kommunens 

anställda skulle komma ut och se hur det är i dessa tätorter, att de ska lyssna på de boendes 

behov, samt att någonting faktiskt behöver hända. Här är ännu ett citat:  

 

Genom att inbjuda olika åldersgrupper till medborgardialog vid flera tillfällen och med återkoppling. Att 

beslutsfattare och politiker kom ut till oss i Storvreta, så att vi kunde lära känna dom och deras 

framtidsplaner. Och vi boende dela med oss vad vi har behov av här på orten. 
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Medborgardialoger existerar som ovan nämnt i kommunens arbete och som Ohlsson från 

kommunen säger så har nya projekt som medborgarbudget startats för att försöka få in 

medborgarna mer i planeringen. En tydlig önskan uttrycks från respondenterna i 

enkätundersökning om att få vara mer delaktiga i planeringen. Det är dock ett faktum att 

medborgardialogerna kan bidra till att dra ut på tiden vid framtagning av planer (Lind, 2013), 

så man bör veta vad man är ute efter att uppnå när medborgardialoger inleds. 

Att landsbygdsborna kan vara delaktiga och påverka i Uppsala kommun verkar de dock 

inte vara helt medvetna om i dagsläget. Där tycks det finnas förbättringsmöjligheter från 

kommunens sida. Nedan följer ännu ett citat med förslag på medborgardialog och känslan av 

att ingenting händer. 

 

Att ”bybor” i aktuellt område kunde ingå i kommunens utvecklingsgrupp för landsbygdsplanering eller 

kring konkreta planeringar av aktiviteter el samhällsinsatser. Lokala möten har hållits med landsbygds-

strateger som fått en massa goda idéer från ortsbor, men ingenting händer därefter. 

 

En risk som Norrby utrycker det är just att det blir för mycket av planerandet och att man står 

och tänker för länge utan att ta ett steg. Han menar att vi kanske skulle behöva ändra attityd 

lite och faktiskt agera, snarare än att stå och fundera för länge. Det skulle medföra att även 

medborgarna måste vara snabbare i vändningarna och visa framfötterna ännu mer om de vill 

påverka. Norrby hänvisar till statsvetenskaplig teori och förklarar att myndigheter har ansvar 

för att de som berörs ska ha möjlighet och tillräckligt med kunskap för att kunna bidra. Dock 

finns det ingen anledning att vänta om man vill se förändringar. Han ger exempel på mötet 

som hölls med kommunen på plats i Storvreta, med representanter från Storvretas olika 

föreningar.  

  

Vill man få vara en del av planprocessen för att påverka samhällsbygget måste man ta initiativ, t ex som 

vi har gjort, att göra oss till en spelare som de kan känna förtroende för, som både inser begränsningen i 

att ropa högt och erbjuder sig att bjuda in brett. Annars är risken stor att man bara blir betraktad som ett 

särintresse som kan avfärdas (Norrby). 

 

Jag ser det som ett dåligt betyg att två tredjedelar av respondenterna i enkätundersökningen 

känner sig väldigt lite involverade i planeringsprocesser när det är ett så pass stort mål hos 

Uppsala kommun. Vilka som har stått för svaren är dock inte helt klart, även om urvalet har 

varit brett. Resultatet av detta ser jag som ett delat ansvar hos båda parter. Nya arbetssätt från 

kommunen behövs för att landsbygdsborna ska känna sig delaktiga och ett engagemang från 

folkets sida behövs när kommunen sträcker ut en hand. 
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5. SLUTDISKUSSION 

 

Jag har lyft problemen som ofta hänger samman med landsbygdsutveckling i andra delen samt 

resultatdelen av denna uppsats. Problemen är exempelvis avfolkning till följd av urbanisering, 

utanförskap, svårigheter att finna bostäder och avsaknad av olika upplåtelseformer. Forskning 

visar att folk flyttar från landsbygden och urbanisering blir allt vanligare. Planerare och 

regeringar har samtidigt lärt sig att resurserna på landsbygden är relativt outnyttjade och 

lägger sedan den ekonomiska krisen på 2000-talet betydligt mer energi på 

landsbygdsutveckling. Omfattande planer för landsbygdsutveckling har skapats, som 

exempelvis Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Sverige och Landsbygdsprogram för 

Uppsala kommun.  

 

Detta leder mig in på min första fråga i min frågeställning för denna uppsats, hur det planeras 

på landsbygden i Uppsala kommun generellt, samt specifikt i Storvreta och Skyttorp. 

Landsbygdsprogrammet ligger till stor del till grund för landsbygdsstrategen Malin Ohlssons 

arbete och medborgardialoger ligger i sin tur delvis till grund för landsbygdsprogrammet. 

De som bor på landsbygden är i regel lägre utbildade och en minskning av yngre vuxna är 

tydlig. Lönenivåerna är lägre på landsbygden och istället för att pendla till staden för ett bättre 

betalt jobb så väljer man helt enkelt att bo där. Som Amcoffs grundliga forskning visar så är 

det fler som vill bo på landsbygden än folk som faktiskt flyttar dit. För att folk ska kunna bo 

där krävs tillgänglighet, att kunna ta sig dit och att kunna bosätta sig någonstans. Där ser man 

tydligt att Storvreta får ett välförtjänt fokus som den största, prioriterade tätorten, med närhet 

till staden. Här planeras många nya bostäder och service samt skolor byggs ut. Tidsaspekten 

påverkar antagligen landsbygdsbornas uppfattning av att det inte sker mycket utveckling, trots 

att det pågår mer än vad som syns. I Skyttorp finns möjlighet att bygga fler bostäder, men inte 

lika många byggherrar och företag anser det vara lika intressant eller ekonomiskt aktuellt som 

i staden eller större tätorter.  

Jag tror att brist på bostäder är en viktig sak att ha i åtanke vid landsbygdsplanering och 

det är någonting som det läggs mycket fokus på hos Uppsala kommun. Man har det som 

största och främsta punkt i landsbygdsprogrammet och är tydliga med att det efterfrågas av 

lokalsamhället. För att Uppsala ska kunna bli landets bästa landsbygdskommun krävs det att 

landsbygdsprogrammet genomförs till punkt och pricka. Svaret på första frågeställningen 

kommer tillbaka till landsbygdsprogrammet som är ett av landsbygdsplaneringens viktigaste 

styrdokument och det som det dagliga arbetet för landsbygdsstrategerna på Uppsala kommun 

utgår från. De punkter som lyfts är de viktigaste och de är vad den här studien har handlat om. 

Bostadsbyggande, näringslivsutveckling för land och stad, service och infrastruktur (inklusive 

goda kommunikationer), samt lokalt engagemang är vad som efterfrågas. När arbetet med 

detta går framåt så kan uppdelningen mellan stad och land, ”vi och de”, förhoppningsvis bli 

mindre tydlig och landsbygden mer önskvärd att bo på.  

 

För att ge svar på min andra fråga i frågeställningen så kommer vi till på vilket sätt 

landsbygdsborna i Uppsala kommun är involverade i landsbygdsplaneringen. Som precis 

nämnt har medborgare involverats vid framtagandet av Uppsalas landsbygdsprogram som nu 

ligger till grund för planeringen på landsbygden. Medborgardeltagande är viktigt av flera 
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olika skäl och även lagstadgat. Min generella uppfattning och slutsats blir dock att 

landsbygdsborna i Storvreta och Skyttorp inte alls känner sig särskilt involverade. Huruvida 

det är generaliserbart för resten av Uppsalas landsbygd kan jag inte svara på och det var heller 

inte mitt syfte. 

Medborgardeltagande har blivit allt viktigare och syns allt mer i forskning, teorier och 

faktiskt planerande sedan åtminstone 1990-talet. Den ovärderliga informationen som finns att 

hämta kan bidra till en hållbar utveckling på alla sätt. Det är kommunens uppgift att dela med 

sig av vad som händer, men det verkar som att information inte alltid når ut. Huruvida 

medborgarna faktiskt inte nås via kommunens medel av kontakt eller medborgarna inte är 

tillgängliga eller öppna för kontakt är inget min studie förtäljer. Min tolkning är att den 

kommunikativa planeringen kan ge väldigt många olika resultat beroende på vem som hörs 

och hur problem och förslag presenteras. Det är lätt för högljudda nejsägare att ta plats med 

följden att särintressen lyfts, inte allmänintressen. Att tillhandahålla olika kanaler för kontakt 

med planerarna, inte bara stora gruppmöten utan även något mer anonyma kontaktvägar, kan 

ge fler en möjlighet att höras, enligt min mening. Detta var vad landsbygdsstrateg Ohlsson 

nämnde under min intervju och det är även vad enkätundersökningen visade, nämligen att de 

ville kunna ha en bättre kontakt med planerare.  

 

Gällande min tredje frågeställning fortsätter jag där jag avslutade föregående stycke. Vilka 

förbättringsområden i kommunens planering framhåller de som berörs av 

landsbygdsplaneringen? Min uppfattning av hur kommunen arbetar är att det går att nå de 

strategiska planerarna med frågor, då de arbetar aktivt med medborgarkontakt. Detta framgick 

särskilt tydligt av intervjuerna. Målet från kommunens sida är att nyttja medborgarnas 

kunskap och åsikter i betydligt högre utsträckning och att fortsätta utveckla sina arbetssätt för 

att möjliggöra detta. Det visar dokumentanalysen av planerarnas styrdokument tydligt. Det 

finns goda möjligheter för medborgare att gå in och prata direkt med kommunen vid deras 

information på Stationsgatan vid Uppsala station, det har jag nu personlig erfarenhet av. 

Hemsidan erbjuder väldigt mycket information om vad som händer i Uppsala kommun, även 

om det kunde vara tydligare på vilket sätt medborgarna faktiskt kan ta kontakt och engagera 

sig.  

Diskursen om ett ”vi och de-perspektiv” förblir en viktig fråga som jag tror kan påverka 

utvecklingen på landsbygden, dels i hela Sverige, men särskilt i Uppsala där landsbygden är 

så tillgänglig. Maktbalansen blir fel när landsbygdsbor känner sig som ”de andra” som 

upplever sig ohörda. Där kan både media, kommunen, beslutsfattare och medborgarna göra 

skillnad om så önskas, genom att presentera landsbygden för vad den faktiskt är och har. Där 

finns massor med natur, ett lugn, rekreationsmöjligheter och människor som värderar 

gemenskap. Utanförskap minskar engagemang och hämmar därmed utveckling. 

Ett ovanifrånperspektiv används tydligt idag i planeringen, då kommunen planerar och 

medborgare inte känner sig delaktiga i processen. Med det sagt så tror jag att det kommer att 

förändras ju längre de kommer med sina nya planer och mål. Nedifrånperspektiv tycks vara 

målet, då kommunens pilotprojekt medborgarbudget har som främsta fokus att nyttja 

landsbygdsbornas kunskap och engagemang för sin ort. Ett lite mer öppet arbetssätt där 

kommunen delger mer information under processens gång skulle kunna resultera till högre 

förståelse och legitimitet för planerarnas jobb.  
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Det går tveklöst att dra slutsatsen från min enkätundersökning att landsbygdsborna i de orter 

jag har tittat närmare på önskar en snabbare utveckling, de önskar bli hörda och sedda mer 

och de vill känna att medborgardeltagande ger någonting. Det här har blivit min främsta 

slutsats i denna studie, då medborgardeltagande visat sig vara så pass viktigt både ur 

planerarnas och landsbygdsbornas perspektiv. Ett ökat engagemang och en god dialog med 

ortsborna upplever jag önskas från landsbygdsstrategernas sida också. För en givande kontakt 

krävs dock ömsesidig hänsyn och förståelse. Här ser jag en stor förbättringspotential. För att 

tiderna ska förändras krävs det att berörda parter är öppna för förändring.    

 

5.1 Fortsatt forskning 

Forskning visar att den främsta gruppen som lämnar landsbygden är unga vuxna och att 

anledningen till detta ofta är bilden av staden som möjlighetserbjudande vad gäller arbete, 

utbildning, underhållning och möjligheter. Det är intressant att vidare studera vad som får folk 

att välja staden eller landsbygden, om de väljer vart de vill bo utifrån vad de vill eller vad de 

upplever sig behöva ta för beslut. Intressant vore även att studera vad behovet är för att 

presentera landsbygden som en bra plats att leva på och uppfostra barn på, framför allt i en tid 

när jorden kräver en omställning till ett mer naturligt leverne.  
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide för samhällsplanerare på Uppsala kommun 

 

Deras arbete 

 

Vad är din yrkestitel? Vad innebär det? 

Vill du berätta kort om vad du gör i ditt arbete? 

Jobbar du med både landsbygd och stadsplaneringen i Uppsala kommun? 

Stämmer det att Skyttorp, Vattholma och Storvreta alla är tätorter och prioriterade sådana? 

 

Landsbygdsplanering 

 

Hur stor plats tar landsbygdsutveckling i samhällsplanering tycker du?   

Tycker du att det läggs kraft på att fler ska jobba med landsbygd eller att det borde göras det? 

Vad möter du för problem med landsbygdsplaneringen? 

Vad ser du för förutsättningar med landsbygdsplaneringen? 

Det står i Landsbygdsprogrammet för Uppsala kommun att ” För en lyckad 

landsbygdsutveckling är en väl fungerande och aktiv dialog med de som bor, verkar och lever 

på landsbygderna en förutsättning.” På vilket sätt har man det idag? 

Hur är kontakten med landsbygdsborna, hur involveras dem? 

 

Nuvarande projekt 

 

Diskussion kring nuvarande översiktsplan från 2016. Hur möjliggör ni att nästan 10 000 

bostäder ska byggas till år 2050? 

Angående den fördjupade översiktsplanen för Storvreta som ska vara genomförd år 2040, på 

kommunen nämndes när jag frågade att 1050 nya bostäder är planerade i Storvreta, är det 

genomförbart?  

Finns ekonomin till detta? 

Kommer ni tillhandahålla mark för privatpersoner att bygga på? 

Vart ligger svårigheten i att få till olika upplåtelseformer? 

 

Utvecklingen över tid 

 

Hur länge har du jobbat med det här?  

Hur upplever du att utvecklingen har skett de senaste åren? 

Vilka förändringar har du sett sedan du började jobba med detta?  

(Vilka förändringar har skett sedan den förra översiktsplanen från 2006?) Finns svar? 

Vet du hur man integrerar landsbygdsplanering och stadsplanering. Blir det någon övergång? 

Det låter som att ni har koll på och täcker upp alla områden, känns det så? 

Upplever du att det kan komma att behövas någon typ av tydligare uppdelning i 

organisationen för att ge mer fokus på landsbygden? 

Hur blir man en av Sveriges bästa landsbygdskommuner tror du? 
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BILAGA 2 

 

Enkät – Landsbygdsutvecklingen i Uppsala kommun 

 
Hej! 

 

Det här är en studie som undersöker hur delaktighet i planeringsprocesser upplevs för 

landsbygdsbor i Uppsala kommun. Kommunens strategiska planerare arbetar med 

översiktsplaner och detaljplaner för både stad och landsbygd. Målet är att ha en god 

medborgardialog genom processens gång, detta står uttryckt bland annat i 

Landsbygdsprogram för Uppsala kommun. Mitt fokus är på bostadsbyggande, men allt som 

bidrar till en attraktiv omgivning att bo och leva i är relevant, även infrastruktur, 

kollektivtrafik och dagligvaruhandel. 

 

Enkäten består av 9 frågor. Svara genom att klicka i lämpligt alternativ, eller genom att skriva 

ditt svar. Ditt svar behandlas anonymt och jag kommer inte att kunna veta vem som har svarat 

vad. Jag är väldigt glad att just du tar dig tid att svara! 

 

Med vänlig hälsning Susanne Maaninka 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1. Var bor du? 

• I Skyttorp med omnejd 

• I Vattholma med omnejd 

• I Storvreta med omnejd 

• I annan tätort i Uppsala kommun 

 

2. Hur gammal är du? 

• 15–19 år 

• 20–29 år 

• 30–39 år 

• 40–49 år 

• 50–59 år 

• 60–69 år 

• 70 år eller äldre 

 

3. Hur länge har du bott på din ort? 

• Jag är nyinflyttad till orten 

• Cirka 1 till 2 år 

• 2 till 5 år 

• 6 till 10 år 

• 11 till 20 år 

• I över 20 år 

• Jag är uppväxt på min ort 
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4. Hur ser din boendesituation ut? 

• Jag bor ensam 

• Jag bor med en sambo 

• Jag bor med min familj (föräldrar) 

• Jag bor med mina barn (ensam eller inklusive sambo, fru, make, kompis) 

 

5. Tycker du att utvecklingen på landsbygden i Uppsala kommun är bra och tillräcklig? 

• Ja 

• Nej 

• Annat… 

 

6. Hur involverad känner du dig när det kommer till samhällsplaneringen i din ort? Svara på 

en skala från 1 till 5. 

 

Inte alls               1               2               3               4               5               Väldigt involverad 

 

7. Saknar du någonting på landsbygden där du bor? I så fall vad? (Flervalsfråga) 

 

• Nej 

• Fler bostäder att välja mellan 

• Butik och handel 

• Skola och/eller förskola 

• Bättre kollektivtrafik 

• Större socialt utbyte 

• Bättre bilvägar eller cykel- och gångvägar 

• Annat… 

 

8. Skulle du kunna tänka dig att vara mer aktiv i utvecklingsfrågor gällande din ort, om du 

kände att det skulle göra skillnad? 

 

• Ja 

• Nej  

• Annat… 

 

9. Uppsala kommun har som mål i sitt landsbygdsprogram att bli en av Sveriges bästa 

landsbygdskommuner. Hur tycker du att Uppsala kommun skulle kunna uppnå detta? 

 

• Fritext… 

 

 

 

 

 

 

  

 


