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Sammanfattning

Författare:  Jessica Nordh
Titel:          Byastämman, mötesplats för politiker och bybor, funktion, förbättringar
Avdelning: Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap
Problem:    Efter alla teoretiska kurser ville jag undersöka verkligheten och försöka översätta
                   en del av teorin till praktiken. Politisk kommunikation intresserar mig och jag tog
                   därför kontakt med Kurt Hansson, informationsansvarig på Kristianstads
                   kommun. Han har hand om den externa kommunikationen och introducerade
                   fenomenet byastämmor för mig. Byastämmorna är en kommunikationskanal
                   mellan kommuninvånarna som bor i byarna och tätorterna runt Kristianstad och
                   kommunalpolitikerna i Kristianstads kommun.
Syfte:          Syftet med arbetet är att utvärdera hur kommunikationen på och i samband med
                   byastämmorna fungerar, vilket förhoppningsvis kan leda till att mötet blir en
                   bättre två-vägs-kommunikation som fungerar effektivt, främst för de
                   kommuninvånare som besöker byastämmorna men även för kommunalpolitikerna.
                      För att nå fram till syftet har jag undersökt:

•  hur byastämmorna uppfattas av politiker och bybor
•  hur de tycker att kommunikationen fungerar, före, under och efter mötet
•  vad de vill förbättra
•  hur byastämmorna fungerar och hur de kan förbättras

Undersök-
ningen:       Arbetet bygger främst på tre fokusgrupper med bybor i tre olika byar och två
                   enskilda intervjuer med politiker. Denna undersökning gav mycket material och
                   en god uppfattning om respektive parters åsikter i ämnet. Arbetet påbörjades med
                   observationer vid tre byastämmor, observationerna är bakgrundsmaterial. Utöver
                   det har jag gjort två expertintervjuer för att få ren fakta om byastämmorna.
                   Resultaten från fokusgrupperna och de enskilda intervjuerna har tillsammans med
                   teorierna varit avgörande för hela arbetet och det jag kommit fram till.
Slutsatser:  Åsikterna mellan politiker och bybor går på många punkter isär. För att
                   kommunikationen ska fungera bättre och fler bybor ska bli nöjda med
                   byastämman som kommunikationskanal krävs en del förändringar. Byastämman
                   påminner mycket om den symmetriska tvåvägsmodellen men inte tillräckligt, det
                   finns en del politikerna kan jobba med, då kommer fler att vara nöjda med
                   byastämman vilket är idealet.
                      En avig inställning till politiker kan vara skapad av massmedia och sätta käppar
                   i hjulet för en problemfri kommunikationsprocess.
                      Dessutom bör parterna lyssna bättre på varandra och vara tydligare när de
                   framför sina budskap. I många avseenden har byborna invändningar mot
                   kommunikationen på och i samband med byastämman medan politikerna tycker
                   att den fungerar bra. Detta tyder på att det finns störningar i kommunikationen.
                   Politikernas förberedelser, kommunikationen på mötet och uppföljningen av
                   byastämmorna hade fungerat bättre med en bättre feedback, politikerna måste
                   lyssna till bybornas behov och byborna måste lyssna till politikerna och förstå vad
                   som ingår i deras arbetsområde och vilka politikernas befogenheter är. Jag tror att
                   en skriven plan för hur byastämmorna ska gå till, med tydliga mål skulle
                   underlätta och förbättra kommunikationen på och i samband med byastämman
                   väsentligt.
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1. Inledning

I Sverige ställer många människor krav på att få vara med och bestämma och besluta, många
anser det viktigt att få uttrycka sin åsikt och att bli hörda. Kommunikationen har en central
roll, genom möjligheten att kommunicera kan vi mötas och förstå varandra och ge uttryck för
åsikter och tankar. Möjligheten att, som enskild individ, få vara med och påverka, kan ibland
kännas liten. Det är inte alltid lätt att finna kanaler som gör det möjligt för politiker, (en form
av beslutsfattare) och samhällets övriga medborgare att mötas och ventilera åsikter och ställa
frågor, trots att det är en så viktig företeelse. Det är inte heller alltid viljan finns där, varken
hos politiker eller övriga medborgare. Problemen finns där men de är långt ifrån oöverstigliga
och det är viktigt att inte göra dem oöverstigliga. Massmedia har en roll i de problem som kan
finnas mellan politiker och medborgare då medias rapportering av politiker och partier blivit
snedvriden och kommit att handla allt mer om skandaler och skvaller1. Ofta är mediernas bild
av politikerna den enda medborgarna får av det politiska livet2. Detta kan leda till att
medborgarna får en negativ syn på politiker och i värsta fall skapar ett politikerförakt.
Befintliga kommunikationskanaler fungerar inte alltid fullt tillfredsställande. Det är viktigt att
parterna förstår varandra, t ex att de talar samma språk och de inte talar förbi varandra. Allting
går att förbättra.

I denna uppsats har jag försökt belysa en av de kommunikationskanaler som kan bidra till att
upprätta en god relation mellan kommunalpolitiker och kommuninvånare. I Kristianstads
kommun i nordöstra Skåne har man skapat en kanal som ska fungera som en länk mellan
politiker och bybor. Kanalen kallas för en byastämma och går till så att kommunpolitiker åker
ut till de olika byarna i kommunen och håller möten. Dessa sammankomster är till för att
byborna ska kunna påverka utvecklingen i sin by. Byborna berättar vad de vill förändra, de
ställer frågor och uttrycker såväl positiv som negativ kritik till politikerna. Politikernas roll är
att lyssna, svara på frågor och i så stor utsträckning som möjligt tillgodose bybornas
önskemål. Byastämman är en två-vägs-komunikation mellan de bägge parterna. Jag har tagit
reda på hur väl byastämman fungerar och vad man kan göra för att förbättra
kommunikationen för, som jag nämnde ovan, allting går att förbättra.

Jag vill rikta ett stort tack till alla de som gjort denna uppsats möjlig. Tack till deltagarna och
politikerna vid byastämmorna i Skepparslöv, Degeberga och Träne, framförallt byborna i de
tre byarna som på sin fritid ställde upp för att diskutera sina åsikter kring byastämmor. Tack
till Kristianstads kommun, Kurt Hansson, informationsansvarig, Bo Christiansson,
kommunstyrelsens ordförande och Birgit Skoog, kommunalfullmäktiges ordförande.

1.1 Val av problem

Efter ett flertal kurser fyllda med teorier om hur man bör behandla olika problem var jag
nyfiken på att prova en del av det jag lärt mig i praktiken. Politisk kommunikation intresserar
mig och jag ville gärna titta närmare på hur kommunikationen fungerar mellan olika grupper.
Av denna anledning tog jag kontakt med Kristianstad kommuns informationsansvarige Kurt
Hansson, jag hoppades att han skulle kunna hjälpa mig att få inblick i hur kommunikationen
fungerar mellan de olika nämnderna och göra ett arbete om detta. Det visade sig att Kurt
Hansson enbart arbetar med den externa kommunikationen. Han berättade om sitt arbete och

                                                
1 Bengtsson, red. 2001, s. 446
2 ibid, s. 57
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om kommunens olika kommunikationskanaler ut till kommuninvånarna. Kurt Hansson
berättade bl a om de byastämmor som hålls varje år, utom valår. Jag ansåg att det var en
intressant form av kommunikation och ville gärna studera den närmare. Utifrån detta föddes
en frågeställning som växte till ett syfte. Efter att ha deltagit vid en byastämma var jag säker
på vad jag ville studera.

1.2 Syfte

Syftet med mitt arbete är att utvärdera hur kommunikationen på och i samband med
byastämman fungerar vilket förhoppningsvis kan leda till att mötet blir en bättre två-vägs-
kommunikation som fungerar effektivt främst för de kommuninvånare som besöker
byastämmorna men även för kommunalpolitikerna.

1.3 Frågeställningar

För att nå fram till mitt syfte har jag undersökt:
•  hur byastämmorna uppfattas av politiker och av bybor
•  hur de tycker att kommunikationen fungerar, före, under och efter mötet
•  vad de vill förbättra
•  hur byastämmorna fungerar och hur de kan förbättras

1.4 Forskningsprocessen

Uppsatsen bygger främst på information från observationer, fokusgrupper och enskilda
intervjuer, kompletterade med fakta från litteratur. Efter att ha observerat hur byastämmorna
går till, på plats vid tre olika byastämmor kunde jag stätta mig in i litteratur runt ämnet.
Teoriavsnittet, byggt på kunskap från böcker, växte fram vid sidan av resultatet från
fokusgrupper och enskilda intervjuer. Därefter växte en analys, diskussion och övriga delar
fram naturligt.

1.5 Disposition

Kapitel 1, Inledning är ett kapitel som berättar om tankarna bakom arbetet och syftet med
arbetet, kapitlet ger en förståelse för vad som följer. I nästa kapitel, Bakgrund, förklarar jag
vilken sorts kommunikation som jag fokuserat på och berättar kort vad medborgarnas
rättigheter är. Utöver det kan man läsa hur byastämmorna kom till och vad en byastämma är
och hur den fungerar idag. Teori innehåller information från litteratur som är av vikt för att
kunna göra mötet till en bättre två-vägs-kommunikation och som fungerar effektivt. I kapitel
4 kan man läsa vilka metoder jag använt för att få fram den empiriska informationen och hur
jag använt metoderna. Därefter följer ett kapitel med empirin där man kan läsa vad jag fick ut
av intervjuerna, intervjupersonernas åsikter om byastämmorna. I Analys har jag kopplat
samman empiri, teori och egna åsikter för att finna svar på det som är mitt syfte. Därefter
följer kapitel 7 där jag berättar vad jag kommit fram till och diskuterar runt detta. Kapitel 8 är
en källförteckning.
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2. Bakgrund

2.1 Kommunikation som har betydelse för uppsatsen

Det finns medveten och omedveten, avsiktlig och oavsiktlig, verbal och icke-verbal
kommunikation. Den mesta kommunikationen är en blandning av dessa kategorier3.
Uppsatsen koncentreras i huvudsak runt verbal kommunikation och vilken inverkan den
verbala kommunikationen har, hur lyckad kommunikationen kommer att bli. ”I samspelet
mellan människor spelar kommunikation en avgörande roll”4. Uppsatsen handlar om
tvåvägskommunikation och mellanmänsklig kommunikation. I detta arbete behandlas främst
verbal kommunikation oavsett om den är medveten, omedveten, avsiktlig eller oavsiktlig.
Kommunikation skapar förbindelser, i detta fall handlar det om förbindelser mellan två
grupper av människor, en förbindelse som är omedelbar på byastämman och fördröjd då det
gäller annonseringen innan mötet och svaren på frågorna som skickas ut efter mötet5. Att det
finns en förbindelse mellan grupperna innebär inte att vi kan överföra vad vi vill säga6. ”Efter
att ha skapat en förbindelse måste vi lära oss använda den efter bästa förmåga”7. Vi får inte
glömma att kommunikation inte enbart handlar om att tala, det är lika viktigt att kunna lyssna.
När vi kommunicerar med någon ska vi vara lika engagerade i att försöka förstå vad den
andre säger som att själv tala8.

Den kommunikation detta arbete är koncentrerat runt kan enkelt förklaras som utbyte av
budskap och består av en eller flera personer som innehar både rollen som sändare och
mottagare. Kommunikation är en transaktion, d v s vi pendlar fram och tillbaka mellan att
vara sändare och mottagare i ett utbyte av information. När vi kommunicerar kodar och
avkodar vi de budskap som sänds och tas emot, inte sällan kan det uppstå missförstånd som
dels beror på vår eller den andres kodning och avkodning, dels på yttre och inre brus. Hur vi
kodar och avkodar beror på den individuella förmågan, erfarenhet och kulturell bakgrund9.

2.2 Medborgarnas rättigheter

I ett demokratiskt samhälle ska medborgarnas deltagande i en interaktiv process stå i fokus.
Tre krav kan ställas på en fungerande kommunikationsstruktur i en demokrati:

1. en debatt mellan medborgare och politiker och mellan partier
2. ett utbyte mellan medborgare och politiker och mellan väljare och valda
3. möjligheter till samtal mellan medborgare och mellan olika grupper av medborgare10

                                                
3 Nilsson, Waldemarson, 1994, s. 27f
4 Maltén, 1998, s. 11
5 Dimbleby, Burton, 1999, s. 12
6 ibid, s. 13
7 ibid
8 ibid
9 Maltén, 1998, s. 37
10 Bengtsson, red. 2001, s. 51
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2.3 Byastämmornas uppkomst

Nedanstående information kommer, till stor del, från expertintervjuer med Kristianstads
kommuns informationsansvarige Kurt Hansson och kommunstyrelsens ordförande Bo
Christiansson.

I början av 1950-talet hade Sverige ca 2 500 kommuner. Sammanläggningar inleddes 1952
och minskade antalet kommuner till att slutligen endast omfatta 284. Det blev längre till
kommunkontoret och beslutsfattarna och därmed försvårades kontakten mellan väljare och
valda11. ”Genom kommunalsammanslagningar minskade antalet förtroendevalda kraftigt,
vilket medförde att avståndet mellan väljare och valda upplevdes öka”12.

Första halvan av 70-talet bestod nuvarande Kristianstad kommun av 35 mindre kommuner,
under 50-talet var kommunen uppdelad i ännu fler små kommuner. Det var dock mellan 1967
och 1974 som de stora kommunsammanslagningarna ägde rum.

I mitten på 70-talet var kommunsammanläggningarna avslutade och vad som idag är
Kristianstads kommun hade bildats. I och med sammanslagningen gjordes, 1977, en
glesbygdsutredning för att kommunpolitikerna skulle finna sätt att upprätthålla kontakten med
invånarna då kommunen var större och det var färre politiker. Under glesbygdsutredningen
skapades en enkät som sändes ut till två ”verkliga” glesbygdsförsamlingar, d v s Norra Ströö
och Hörröd. Som en uppföljning till enkäterna anordnade kommunpolitikerna
informationsmöten på de bägge orterna och det var dessa möten som blev upptakten till
byastämmorna. De var ett prov på om detta kunde vara en alternativ kommunikationskanal för
att nå ut till de olika byarna och orterna runtomkring i kommunen. Byamötena fick positiv
respons och man beslutade att detta var ett bra sätt att kommunicera med de som bor i
glesbygden. Kommuninvånarna i Norra Ströö och Hörröd tyckte att dessa informationsmöten,
vars efterföljare kallas byastämmor, var första gången den nybildade kommunen
uppmärksammade den lilla byn.

När glesbygdutredningen lade fram sina förslag, föreslogs det att kommunen skulle
genomföra den här typen av möten i de mindre orterna runt om i kommunen.
Kommunalpolitikerna beslutade att besöka kommunens alla tätorter. 1978 började man så
med att hålla byastämmor. Från 1981 har byastämmorna tagits i bruk, på bred front, 36 byar
har nu sin egen byastämma som hålls vart fjärde år.

Efter en kommunaldemokratiutredning på 1980-talet gjordes försök att utvidga byastämmorna
till att även omfatta de olika stadsdelarna inne i centralorten. Detta försök gav ingen
utdelning, mycket få deltagare kom till dessa möten. Därmed lades projektet ner och kom åter
att endast omfatta de olika tätorterna ute i kommunen. Andra former av möten har arrangerats
för att locka de invånare som bor i de centrala stadsdelarna men ännu har kommunen inte
funnit någon kommunikationskanal eller mötesplats som når denna grupp.

Bo Christiansson menar att om man går tillbaks historiskt och tittar på byastämmor, går det att
jämföra dagens byastämmor med dåtidens byalag. Det fanns dock stora skillnader, byalagen
med åldermannen i spetsen var inget som präglade bygemenskapen, i byalaget hade invånarna
ett säte om de ägde mark. Går man tillbaka till gamla statarsamhället var byalaget inget som

                                                
11 Norberg, Palm, Windahl, 1985, s. 8
12 Bengtsson, red. 2001, s. 445
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omfattade alla ortens invånare. Som byastämmorna fungerar idag ska de vara ett tillfälle för
byborna att ta upp små vardagsnära frågor, som kan kännas för små för att skriva till
kommunen om.

Kristianstads kommun är stor till ytan och dess invånare är spridda över hela kommunen.
Kristianstads kommun är den kommun i Skåne som har flest tätorter, vilket är såväl en
tillgång som ett dilemma. Endast en tredjedel av invånarna bor i centralorten. Byastämman
kan vara ett sätt att nå ut till den stora andel av invånare som bor utanför centralorten.

2.4 Byastämman idag

Nedanstående information kommer, även i detta kapitel, till stor del, från Kristianstads
kommuns informationsansvarige Kurt Hansson och kommunstyrelsens ordförande Bo
Christiansson.

Byastämmorna genomförs varje år, utom valår. Detta för att kommunen vill undvika
partipolitiska frågor på mötena. Byastämman ska vara en två-vägs-kommunikation mellan
kommuninvånare och beslutsfattare, (kommunalpolitiker). Bo Christiansson anser att det är
viktigt att byastämmorna är en två-vägs-kommunikation mellan de bägge parterna och att
kommunen inte för en envägskommunikation. Invånarna i tätorterna, (byarna), får lov att ta
upp så väl små som stora saker eller frågor.

Kristianstads kommun besöker nästan alla tätorter i kommunen. Dessvärre kan politikerna
inte besöka alla tätorter, av rent praktiska skäl. Detta beror på att det inte är alla orter som har
tillgång till en allmän samlingsplats, ett fåtal byar har gemensamma byastämmor med närmsta
by, trots att de har samlingsplats, detta eftersom kommunen vill hinna prata med alla inom en
mandatperiod. Invånarna på de berörda platserna bjuds istället in till byastämman i närmsta
större ort.

Varje år, med undantag för valår, kommer 12 byastämmor till stånd. Detta innebär att man
hinner med att besöka 36 byar mellan två mandat perioder, vilket i sin tur innebär att
politikerna hinner besöka nästan alla byarna under denna period. Politikerna besökte tidigare
40 byar, eller tätorter, men nu är antalet 36 för att politikerna ska hinna besöka alla under en
mandatperiod. Genom byastämmorna når kommunen 2/3 av kommunens invånare. Även
2001 hölls byastämmor på 12 olika orter, under fyra olika datum. Lördagen den 6 oktober i
Fjälkinge, Everöd och Norra Strö, tisdagen den 23 oktober i Arkelstorp, Skepparslöv och
Huaröd, lördagen den 27 oktober i Vanneberga, Degeberga och Mjönäs och torsdagen den 1
november i Önnestad, Nosaby och Träne13.

Kristianstads kommun annonserar var och när byastämmorna äger rum genom kommunens
egen informationstidning tidningen Kristianstad och i den lokala morgontidningen
Kristianstads bladet.

Till byastämman kommer alltid en företrädare från majoriteten och en från minoriteten, d v s
en politiker från det/de parti som har makten och en från någon av de andra partierna.
Företrädesvis följer det också med en person från kommunstyrelsens arbetsutskott, detta för
att det är de som sitter inne med den mesta informationen om byarna och vilka förändringar

                                                
13 Kristianstads kommun, 2001, s. 9
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som är på gång där. Arbetsutskottets ledare är de som kan mycket om många frågor. Till
byastämmorna kommer även en tjänsteman, vilken agerar sekreterare och för protokoll under
mötet.

Respektive grupp bestämmer vem som ska åka ut var. Ibland kan det vara så att
kommunpolitikerna vet att det är stora frågor på gång i en by, då kan det hända att
kommunstyrelsens ledare åker till den orten. I övrigt finns det inga regler över vem som åker
till vilken by.

Fram till 1999 hölls byastämmorna alltid på lördagar, då allt färre kom till mötena började
kommunen att hålla en del av mötena även på vardagskvällar. Än så länge finns det inget svar
på huruvida detta har gett ett positivt resultat.

Grundupplägget på en byastämma är att det är byborna som ställer frågor som politikerna
försöker svara på. I vissa fall då det är något speciellt på gång i byn där politikerna befinner
sig kan politikerna börja mötet med att informera om detta, men i övrigt ska mötet bestå av
frågor från byborna. Frågor som inte kan besvaras under mötet, tas med tillbaka till kontoret
och ges större utrymme för att man sedan ska kunna komma med ett svar. Det är alltid
politikerna som svarar på frågorna, så vida det inte gäller ren faktainformation.
Tjänstemännen ska inte ha den centrala rollen på byastämman, utan det ska vara en dialog
mellan kommunledning och bybor. Bo Christiansson uppfattar byastämmorna som högst
informella. Ingen deltagare hindras från att ta upp någon fråga, även om den inte hör till
kommunens arbetsområden, endast vid klagomål på eller utpekande av enskilda personer
stoppas frågorna.

Byastämmorna beräknas ta ca två timmar, vilka fördelas på följande sätt. Första timmen
inleds av politikerna som presenterar sig själva och sedan får diskussionen fritt spelrum.
Byborna ställer frågor och uttrycker åsikter och synpunkter, politikernas roll är att lyssna på
byborna, svara på de frågor de kan och ta med sig bybornas synpunkter och försöka få till
stånd de förändringar, eller en del av de förändringar byborna önskar. Efter en timme är det
fikapaus, med kaffe och kaka och lotteri. Andra timmen fortsätter mötet på samma sätt som
tidigare.

Efter byastämmorna renskrivs de protokoll som fördes under mötena, dessa sänds sedan ut till
de nämnder och förvaltningar som har hand om de ärenden frågorna rör. Då dessa instanser
har svarat på frågorna sänds de tillbaka till kommunstyrelsens arbetsutskott och vidare till
respektive ort. Vem som ska få ett sammanställt protokoll med svar beslutas under
byastämman och ofta sätts protokollen upp på någon allmän plats, i någon byggnad som är
öppen för allmänheten så att alla kan ta del av dem.

Från och med 2001 har kommunen avsatt en pott med pengar som kan användas för att ta
hand om mindre kostsamma önskemål. Ur denna pott kan kommunen ta pengar till önskemål
som inte kostar så mycket, för att tillgodose en del av invånarnas önskemål snabbare. På det
sättet behöver dessa önskemål inte planeras in i budgeten. Om önskemålen ska planeras i
budgeten tar det betydligt längre tid innan de kan tillgodoses.

Bo Christiansson menar att kommunen når bäst resultat i de minsta byarna. Det kommer oftast
fler deltagare, till mötet, ju mindre byn är. I en by med 100-150 invånare kan det mycket väl
komma nära 30% av dessa människor, vilket är mycket.
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3. Teori

3.1 Synen på politiker

3.1.1 Massmediernas makt
Det finns något som kallas sändare- och kommunikatoreffekter. Med det menas effekterna av
att en viss individ eller institution står som avsändare av ett budskap. Vissa sändare och
kommunikatörer har större genomslagskraft än andra, t ex för att de uppfattas som mer
trovärdiga än andra. På samma sätt kan effekten bli negativ14. Kommunikation är makt men
frågan är vem som har makt över kommunikationen. Enligt svenska folket har näringslivets
och journalisternas makt stärkts medan den politiska sfärens inflytande minskar15.

Det finns de som hävdar att massmedierna kan utgöra ett informationshinder eller rentav ha
en destruktiv roll16. Medierna har allt större kraft och formar samhället. Ofta är mediernas bild
av politiken den enda medborgarna får av det politiska livet17. Det finns en överhängande risk
att massmedias budskap likställs med sanningen. Då flertalet av de massmediala kanalerna
framställer politiken och politiker på samma sätt är det inte förvånansvärt att detta blir den
sanning folk lever efter. Många anser att medierna har störst inflytande över den bild vi
skapar av den politiska verkligheten och därmed lägger grunden för våra politiska attityder18.
Mediernas intressen överensstämmer inte alltid med medborgarnas intressen19. Många medier
är kommersiella och det handlar ytterst om att få så stor publik som möjligt för att därmed få
de annonsörer som betalar mest. Detta har i sin tur lett till att rapporteringen om politiker och
partier blivit snedvriden och har kommit att handla om skandaler och skvaller20.

Politikerna blir alltmer medvetna om medias påverkansmöjligheter och en del har skaffat sig
medierådgivare som hjälper dem att utforma och lansera budskapet så att det får rätt effekt.
Makthavarna kan på så sätt skapa politiska budskap som okritiskt distribueras vidare av
medieaktörer21. Detta ger politikerna en chans att få ut sitt budskap i den form de önskar. Det
ger i och för sig en annan sida av politiken än den massmedierna själva distribuerar men det är
fortfarande ingen objektiv bild.

3.1.2 Image
När vi väl skapat oss en bild eller en åsikt av en person eller en grupp kommer det att styra
vårt förhållningssätt gentemot den personen22. Det krävs stora ansträngningar från den grupp
eller den person som vill att bilden av dem ska förändras. Vi placerar människor i olika
kategorier och sätter stämpel på dem, alla som passar in under samma kategorier, tillskrivs
samma egenskaper23. Stereotypa uppfattningar har bildats av kategoriseringar24. Politiker är
en grupp som kan stereotypifieras och hamna i en kategori.

                                                
14 Norberg, Palm Windahl, 1985, s. 20
15 Erikson, 1998, s. 27
16 Bengtsson, red. 2001, s. 53
17 ibid, s. 57
18 ibid, s. 59
19 ibid, s. 220
20 ibid, s. 446
21 ibid, s. 58
22 Nilsson, Waldemarson, 1994, s. 39
23 ibid, s. 47
24 ibid, s. 51
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”Profil är den bild ett företag önskar att intressenterna ska ha av företaget. Image är den bild
intressenterna faktiskt har”25. Att profilera sig på ett sätt som skapar den image som är önskad
är svårt. Det krävs att den/de som vill förändra sin image får folk att ändra inställning.
Byastämman kan vara ett redskap för kommunpolitikerna att få byborna positivt inställda till
politiker.

Att övertyga handlar i retorik om att argumentera för sin sak26. För att nå fram måste sändaren
också vinna mottagarens förtroende genom sin personlighet eller sina kunskaper. Det är
viktigt att bygga upp ett förtroende genom att anknyta till konkreta händelser och upplevelser.
Det handlar om en förmåga att bygga upp en image runt sig och sitt parti27. ”Politisk retorik
handlar i hög grad om att väcka förtroende för den egna personen eller partiet, d v s framhålla
egenskaper och handlingar som skapar förtroende”28. Det handlar också om att ta tillvara
tillfällen som dyker upp. Uppmärksamhet kan också skapas genom drastiska ordvändningar
och kvickheter. Kroppsspråket har också en stor del i förmågan att övertyga29. Detta är något
både politiker och bybor kan använda sig av för att vinna förtroende. Det är samtidigt något
folk bör vara medvetna om, den som har stor kunskap i att övertyga kan framställa sig själv på
ett sätt som skapar förtroende. Förändringar gentemot något/någon måste börja i andras
uppfattningar och förväntningar30.

3.2 Kommunicera problemfritt

3.2.1 Viktig kunskap vid kommunikation
Vid dessa byastämmor förs en processinriktad kommunikation, där kommunikationen i sig är
det viktiga. Det viktiga är att man kommunicerar med varandra, utbyter åsikter31. För att
kommunikationen ska fungera ordentligt finns det mycket att tänka på. Det är inte säkert att
alla känner till vad som krävs och det är inte säkert att det går att få alla att intressera sig.
Vetskapen om vad som krävs kan dock hjälpa oss att se vad det är som saknas eller kan
förbättras.

Gemensam nytta och tillfredsställelse är två centrala krav på en god relation. Bägge parter bör
känna förtroende, öppenhet, ömsesidigt intresse, involvering och kontroll och närhet till
varandra för att relationen ska fungera. Av organisationen krävs i grunden långsiktighet,
långtidsvisioner, personliga kontaktformer, en samarbetssyn på problemlösning gentemot
dessa grupper. Relationen bör vara av godo för omgivningen och närsamhälle, organisationen
ska inte bara se till sitt eget intresse32.

Feedback är en viktig del av kommunikationsprocessen33. Feedback är detsamma som
återkoppling på det budskap sändaren skickat, feedback handlar om att ge och ta respons på
det som uttalats.  Denna feedback kan ge sändaren information om budskapet nådde fram och
om budskapet fick den effekt som var avsedd. Med hjälp av feedback kan sändaren anpassa

                                                
25 Norberg, Palm, Windahl, 1985, s. 37
26 Bengtsson, red. 2001, s. 35
27 ibid, s. 36
28 ibid, s. 39
29 ibid, s. 40
30 Nilsson, Waldemarson, 1994, s. 146
31 Norberg, Palm, Windahl, 1985, s. 31
32 Larsson, 2001, s. 34
33 Maltén, 1998, s. 24
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sig och sitt budskap efter mottagarnas behov34. Med andra ord är det viktigt att sändaren får
och uppfattar den feedback som ges på budskapet. Med hjälp av feedback kan många
kommunikationsproblem undvikas. Både politiker och bybor bör ge och sedan lyssna på den
feedback de får från andra för att kommunikationen ska fungera på ett tillfredsställande sätt.
Återkoppling eller feedback är alltså avgörande för hur effektiv kommunikationen är. Det är
viktigt att ha förmåga och vana att ge feedback på ett riktigt sätt. Feedback hjälper oss att
upptäcka följderna av våra handlingar och anpassa oss efter andra. Hur vi reagerar beror på
relation och situation. Det kan vara svårt att ta emot feedback då det kan uppfattas som något
negativt, som kritik35. En bra och effektiv feedback ska vara direkt, ärlig, relevant och
konkret. Den ska också vara prövande, beskrivande och bör fokusera på starka sidor istället
för svaga, konstruktiv kritik36.

Budskap har två nivåer, vad som sägs och hur det sägs37. För att kommunikationen ska vara
effektiv måste parterna bestämma vilken relation de har till varandra, hur man får bete sig mot
varandra38. Som kommunikatör kan man ha stor fördel av att visa sin empati, att tänka sig in i
andra människors situation och språkbruk39. Detta är något politikerna måste tänka på. När
kommunalpolitikerna åker ut till de olika tätorterna i Kristianstads kommun bör de visa
förståelse för invånarnas behov och situation. Utöver det är det fördelaktigt om de tänker på
att använda sig av ett språkbruk som alla förstår. Komparativa undersökningar visar att enkla
lättförståliga budskap har lättare att nå fram och övertyga. Dock kräver en mer kunnig
målgrupp att informationen är mångsidig och denna målgrupp är också svårare att påverka.
Budskapets trovärdighet ökar också då det framstår som neutralt. Då mottagaren inte ser
budskapet som propaganda, utan som information eller vetskap är denne mer lättpåverkad40.
”För att politisk kommunikation ska vara framgångsrik krävs att mottagaren manipuleras och
att budskapet anpassas till mottagaren”41. Främsta målet är inte att politikerna eller byborna
ska manipulera varandra, även om de kanske skulle vinna på det. Istället är det insikten om
hur viktigt det är att anpassa budskapet efter mottagaren.

Vid kommunikationsstörningar ska fokus ligga på problemet, (saken), aldrig personen, om
man vill hålla sig från konflikt eller lösa konflikten42. Ett misstag är att vi förutsätter att andra
förstått vad vi menar och att vi uppfattat andra så som de avsett43. Varje möte bär på frukter
och bördor från tidigare möten44. Det kan därför vara klokt att fundera över de eventuella
kommunikationsproblem som tidigare uppstått vi en byastämma och försöka förändra troliga
orsaker till detta/dessa problem. Det kan även vara idé att tänka över sitt eget agerande. För
att få en förståelse för vad som händer i grupper måste man ta hänsyn till både yttre och inre
sammanhang. Inre sammanhang är de enskilda personernas erfarenheter, upplevelser, mål och
behov. Yttre sammanhang är de sociala institutioner och strukturer som påverkar gruppens
sammansättning och dess sätt att fungera45.

                                                
34 Norberg, Palm, Windahl, 1985, s. 21
35 Nilsson, Waldemarson, 1994, s. 73
36 ibid, s. 75
37 ibid, s. 29
38 ibid, s. 37
39 Norberg, Palm, Windahl, 1985, s. 30
40 Bengtsson, red. 2001, s. 190
41 ibid, s. 200
42 Nilsson, Waldemarson, 1994, s. 113
43 ibid, s. 114
44 ibid, s. 115
45 ibid, s. 143
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Politiska beslut grundar sig på information46. Med hjälp av en genomtänkt analys som
beslutsunderlag kan man i förväg planera hur ett arbete, en situation, ett möte ska gå till.
Åtgärder kan genomföras betydligt effektivare med analys och planering än utan47. God
planering, från politikernas sida, innan mötet kan förbättra kommunikationen med byborna.
En grupp behöver gemensamma mål att arbeta fram emot. Gemensamma mål behövs för att
deltagarna på byastämman, såväl politiker som bybor, ska fungera tillsammans. Att utarbeta
dessa mål kräver både kommunikation och konflikthantering48. Larsson menar att en
informationsinsats som inte målsätts inte heller går att planera och genomföra på ett
godtagbart sätt. Målsättningen och målen ska vara tydliga och inte på allmän nivå så att de
kan tolkas på olika sätt. Finns det inga mål går det inte att mäta resultatet. Mål gynnar bägge
parter49. Eftersom det inte redan finns en plan för hur byastämmorna ska gå till och vilka dess
mål är kan man tänka sig att de utformas i ett samarbete mellan politiker och bybor. Detta är
tidskrävande men kan stärka och förbättra förhållandet mellan parterna. Det kan ske genom
att de bybor som är intresserade av att vara med och utforma planen skickar in förslag eller
kan man utse några av kommuninvånarna som besöker byastämmor och några av
kommunalpolitikerna som deltar vid sammankomsterna, vilka tillsammans sätter sig ner och
diskuterar fram en plan. Säkert finns det fler lösningar och troligen är de inte lätta att
genomföra men det skulle gynna både politiker och bybor och stärka banden dem emellan.
Även om en plan skrivs ner endast av politikerna och den bygger på hur de anser att
byastämman ska gå till och vilka dess mål är skulle den kunna publiceras i samband med att
byastämmorna annonseras, varje år. Då skulle politiker och bybor ha samma förväntningar på
byastämman och det skulle vara lättare att peka på vad som kan förändras eller läggas till.

Dimbley och Burton menar att det finns tre aspekter man bör koncentrera sig på då man
analyserar hur grupper kommunicerar:

•  Hur gruppmedlemmar kommunicerar och interagerar med varandra, grupprocesser.
•  Hur grupper bildas för att vissa uppgifter eller mål ska förverkligas, uppgiftsutförande.
•  Hur grupper struktureras på olika sätt, hur roller intas vad gäller status och makt och i

viss mening anpassar sig till gruppnormer50.

3.2.2 Störningar i kommunikationen
Svårigheter eller störningskällor i kommunikation benämns som brus. Brus är allt som läggs
till budskapet men som inte ingick i sändarens avsikt. Det finns tre typer av brus, fysiskt brus
är t ex att sändaren eller mottagaren inte hör vad den andre säger, det kan bero på knaster på
ledningen eller oväsende i rummet. Semantiskt brus kan bero på mångtydighet, vaghet eller
att man talar olika språk. Den tredje typen av brus är psykologiskt brus, denna typ är
oundviklig men går att reducera, t ex genom kunskap om och träning i kommunikation.
Sådana störningar är konsekvenser av fördomar, misstänksamhet och psykologiska försvar
hos mottagaren och/eller sändare51.

Alla människor har något gemensamt både fysiskt och psykiskt. Alla har samma
grundläggande behov och erfarenheter, som språk och vardag. Alla åldras, drömmer, spelar
roller och blir hungriga. Dessa likheter gör att vi kan generalisera och förutsäga hur andra
personer kommer att agera i vissa situationer. Alla människor är också unika och gör oss

                                                
46 Erikson, 1998, s. 74
47 ibid, s. 93
48 Maltén, 1998, s. 76f
49 Larsson, 2001, s. 92
50 Dimbley, Burton, 1997, s. 240
51 Nilsson, Waldemarson, 1994, s. 20f
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oförutsägbara. Olikheterna gör att kommunikation och samspel är svårtolkat och leder till
många missförstånd52. Detta gör byastämman besvärlig, individerna som samlas känner inte
varandra och därmed inte varandras olikheter. Detta gör att generaliseringar är lätta att ta till,
vilka kan leda till missförstånd.

Vi ser aldrig verkligheten direkt, utan via våra sinnen, erfarenheter och begrepp skapar vi en
bild av den. Denna bild blir vår verklighet och vi ser inte att vi konstruerat den. Vi ser inte
heller att andra inte tvunget har samma bild av verkligheten som vi själva53. Även detta kan
leda till missförstånd. På ett möte som en byastämma där flera personer som inte känner
varandra och som kanske har olika bakgrund och åsikter om mycket träffas är det viktigt att
uttrycka sig tydligt.

Kommunikations- och informationsprocessen utsätts ofta för störningar, eller brus. Det finns
ett flertal faktorer som kan vara störande. Informationsöverflöd är en, den informationskanal
man väljer kan innehålla för många meddelanden. Problemet kan också vara att man inte
uttrycker sig klart nog54. Det är därför viktigt att vara tydlig och försäkra sig om att alla
förstår det budskap eller den information som förmedlas. Det kan också vara idé att inte ta
upp för många frågor på en gång utan att besvara dem en och en för att inte informationen ska
bli för mycket eller rörig, vilket innebär informationsöverflöd. Det kan leda till en negativ
inställning till byastämman.

Här följer andra orsaker till varför ett samtal inte fungerar tillfredsställande eller varför de
olika samtalsparterna har invändningar mot varandra. Det är klokt att observera vad
ofullständiga eller dubbla budskap kan leda till. Det är vanligt att vi sänder ofullständiga
budskap, utelämnar viktiga delar av budskapet eller avrundar meningar eller berättelser t ex
med ”ja, du vet”. Problem uppstår då mottagaren inte förstår vad sändaren menar och inte
heller vågar eller vill fråga, följden kan lätt bli missförstånd. Generaliseringar och antydningar
kan i likhet med dubbla budskap, även de, leda till missförstånd. Därmed kan det vara klokt
att vara, vad man kanske själv anser, övertydlig, för att vara säker på att de flesta förstått det
budskap som förmedlas. Ett aktivt lyssnande är också avgörande för att ett budskap ska
uppfattas korrekt. En vilja att förstå och lyssna till vad den andre har att säga och att lyssna
uppmärksamt. Ett aktivt lyssnande skapar en förståelse för den andre parten, vilket troligen
leder till en bättre relation mellan parterna, inte minst då talaren märker att den/de andra
lyssnar55.

Kommunikationen ska vara konkret så att den blir begriplig för alla mottagare. Då måste
sändaren ta hänsyn till att människor har olika förkunskaper, språk, kultur och uppgifter. Det
språk som används kan leda till kommunikationsproblem om inte alla förstår56. Använder
politikerna eller byborna ett språk som inte alla förstår utesluter de automatiskt en del av
deltagarna. Utöver det uppenbara problemet att alla inte kan ta del av diskussionen kan det
också leda till irritation. Det finns risk att de som inte förstår blir avigt inställda och känner
sig åsidosatta.

”Störningar som beror på missförstånd, feltolkningar, svikna löften och skilda intressen kan
både förvärras och lindras av kommunikationen. I vilket fall som helst är samspel ett krav för

                                                
52 Nilsson, Waldemarson, 1994, s. 11
53 ibid, s. 13
54 Norberg, Palm, Windahl, 1985, s. 21
55 Maltén, 1998, s. 52
56 Erikson, 1998, s. 131
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en lösning eller lindring av konflikten. Det viktiga är alltså inte om det förekommer någon
kommunikation eller inte, utan vilken typ av budskap som sänds och vilket innehåll de har”57.

3.2.3 Kommunikationsmodeller
Kommunikationsmodeller kan förklara händelseförloppet under kommunikationsprocessen
och skapa förståelse för vad det är som händer och varför. Genom kunskap om vad som
händer när vi kommunicerar kan vi också förbättra kommunikationen. Nedan har jag tagit upp
tre modeller som kan vara till hjälp vid byastämmorna, dels för att förklara byastämman dels
för att förbättra kommunikationen på byastämman.

3.2.3.1 Basmodellen i kontextuellt sammanhang
Basmodellen skapades av Shannon & Weaver på 1940-talet för att förstå
kommunikationssituationen. Den har utvecklats och det har gjorts ett flertal olika varianter,
under senare tid har det sammanhang i vilken kommunikationen sker, allt mer betonats.
Modellen försöker i enkelhet förklara vad som händer då vi kommunicerar och vilka problem
eller hinder som man möter58.

                                                
                                                Kodning                                                 Kodning

Figur 1. Basmodellen i sitt kontextuella sammanhang

Modellen visar hur en kommunikationssituation kan gå till. Modellen visar på mycket av det
som händer vid kommunikation och förklarar förloppet, vilket gör det lättare att analysera
kommunikationen på byastämman och se var den brister men också hur komplex
kommunikation är.

3.2.3.2 Osgood/Schramms ciruklära modell
Modellen presenterades av forskaren Wilbur Schramm (1954) och bygger på psykolingvisten
Charles E Osgoods tankar. I denna cirkulära modell ses de som deltar i kommunikationen som
mer eller mindre identiska eftersom de fyller samma funktioner, avkodning, tolkning och
kodning. En kommunikationsprocess är ändlös, vilket modellen visar och beskriver
kommunikationen i t ex konversationer och debatter59.

                                                
57 Nilsson, Waldemarson, 2001, s. 113
58 Larsson, 2001, s. 41
59 Windahl, McQuail, 1978, s. 20f

Individuella,
sociala och
organisatori-
ska faktorer

Sändare Budskap Medium

Individuella,
sociala och
”publika”
faktorer

Mottagare Effekt

Brus

  Feedback



17

Kodning       → Meddelande         → Avkodning
         ↑         ↓
Tolkning                                                                        Tolkning
         ↑         ↓
Avkodning  ← Meddelande        ← Kodning

Figur 2. Den cirkulära modellen

Tidigare i kapitlet kan man läsa om de missförstånd som kan uppstå när vi kommunicerar.
Dessa missförstånd kan bl a bero på att vi avkodar, tolkar och kodar på olika sätt. Vi har olika
referensramar, vi har upplevt och blivit uppfostrade på olika sätt, vilket också gör att olika
individer uppfattar olika budskap eller meddelanden på olika sätt. Bara genom att vara
medveten om att det är så kan kommunikationen förbättras. Desto tydligare och mer detaljrikt
meddelandet är desto mindre utrymme lämnas åt fri tolkning.

3.2.3.3 Symmetrisk tvåvägsmodell
Den symmetriska tvåvägsmodellen är ett exempel på hur kommunikationen mellan olika
parter kan föras. Modellen utgår från att det är två grupper som kommunicerar med varandra,
ändamålet är ömsesidig förståelse, kommunikationen ska vara balanserad, bägge parter ska
tala, det handlar om att skapa förståelse för varandra. Denna modell ses ofta som en
idealmodell och har honnörsord som öppenhet, decentralisering, personlig integritet, att se till
helheten och anda av konfliktlösning. Det finns dock kritiker som menar att det inte går att
uppnå helt symmetriska former eftersom det finns ett självintresse hos alla60.

Grunig menar att symmetri innebär dialog och är en förhandlingsprocess i vilken etiken är
inneboende. Habermas har kritiserat detta och sagt att symmetrisk kommunikation och dialog
inte är samma sak och menar att organiserad kommunikation strider mot dialogidén.
Samtidigt kan man tolka Habermas så att kommunikationsvillkoren i symmetrisk
kommunikation är acceptabla om sändaren har en genuin vilja att kommunicera på lika villkor
och är öppen för att ändra sin egen uppfattning i denna dialog61.

Grunig har utvecklat sitt tänkande och menar att symmetrimodellen är ett krav men att man i
verkligheten har mixed motives och kan skifta mellan ensidiga och symmetriska metoder
beroende på situation och ämne. På senare tid försöker Grunig koppla ihop mixed motives,
symmetrisk kommunikation och win-win-strategier62. Win-win-strategier går ut på att bägge
parter ska ha lika stort utbyte av att samarbeta och kommunicera.

Byastämman är en två-vägs-kommunikation som i många avseende fungerar som
idealmodellen och som också har för avseende att vara en symmetrisk kommunikation mellan
kommuninvånare och kommunalpolitiker.

                                                
60 Larsson, 2001, s. 47
61 ibid, s. 49
62 ibid, s. 50
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4. Metod

4.1 Val av metod

Uppsatsen bygger på en kvalitativ undersökning, detta eftersom jag ville gå på djupet och ta
reda på bybornas och politikernas åsikter och få en större förståelse och insikt i vad de tycker
och varför. Detta får man inte ut av en kvantitativ undersökning. Jag har använt mig av
fokusgrupper, (d v s gruppintervjuer), enskilda intervjuer och observationer. Jag har utgått
från den syn på observationer som säger att de är en av flera kvalitativa
datainsamlingsmetoder. Det innebär att man först och främst samlar in information genom att
iaktta och delta i andra människors samspel63. Observationerna används som
bakgrundsmaterial. Den stora vikten har jag lagt på framförallt fokusgrupperna, vilka gett mig
information om många personers åsikter om byastämmor. De enskilda intervjuerna har också
gett mycket nyttig information. Därutöver har jag gjort expertintervjuer för att få fakta om
byastämmorna, hur de uppkom och hur de fungerar idag.

4.2 Avgränsningar

En del begränsningar var nödvändiga. Först och främst var det omöjligt att följa alla de
byastämmor som genomfördes i höst och jag tvingades välja ut några. Då det varje år, med
undantag för valår, utförs 12 byastämmor, under fyra olika tillfällen, hade jag inte, även om
tiden funnits, kunnat följa alla mötena. Dessutom hade ett av dessa fyra tillfällen redan varit
då jag påbörjade min uppsats. Därmed återstod tre tillfällen, vilket innebar sammanlagt nio
byastämmor. Jag beslutade mig för att närvara vid en byastämma vid vart och ett av dessa tre
tillfällen för att få stor kunskap om hur byastämmorna går till. Jag deltog också för att komma
i kontakt med bybor som var villiga att ställa upp och diskutera sina åsikter om byastämmor.

Jag har utfört två enskilda intervjuer med politiker eftersom jag fann att det gav mig tillräcklig
information. Uppsatsen syftar främst till att förändra byastämmorna utifrån
kommuninvånarnas önskemål, inte kommunalpolitikernas önskemål. Jag koncentrerade mig
därför på att, främst, ta reda på bybornas åsikter. Politikernas åsikter är inte av samma vikt för
arbetet och jag begränsade därmed intervjuerna till två.

4.3 Urval

Vid varje utsatt datum för byastämmor, utfördes tre olika byastämmor på tre olika ställen.
Detta innebar att jag var tvungen att besluta mig för vilka jag skulle välja att besöka. Jag valde
att besöka Skepparslöv, Degeberga och Träne vilket beror på att jag ville finna tre byar med
olika egenskaper avseende antal invånare och avstånd från Kristianstad, (där politikerna har
sina arbetsplatser). Jag fann det intressant att besöka byar som skilde sig åt i något av
ovanstående avseenden, för att ge en rättvis bild av Kristianstads kommun och dess byar.
Kommunen består av byar med olika långa avstånd till Kristianstad och med olika många
invånare därför ville jag ha med byar i min undersökning som visar att dessa förändringar
finns. Min hypotes var att bybornas åsikter och levnadsförhållanden skulle se olika ut
                                                
63 Bengtsson/Hjoth/Sanberg/Thelander, 1998, s. 52
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beroende på ovanstående faktorer. Skepparslöv har 125 invånare64 och ligger 11 km från
Kristianstad65, Degeberga har 1329 invånare66 och ligger 29 km från Kristianstad67 och Träne
har 115 invånare68 och ligger 18 km från Kristianstad69. Degeberga är dessutom en basort p g
a dess höga invånarantal. Eftersom Kristianstads kommun är stor till ytan och är den kommun
som har flest tätorter i Skåne, ville jag besöka byar som visade på de skillnader som återfinns
i en så stor kommun.

4.4 Metoderna

4.4.1 Observationer
Att jag utförde observationer beror på en rad faktorer. Dels behövde jag få en inblick i hur
byastämmorna går till för att sedan kunna skapa frågor till intervjuguiderna till
fokusgrupperna och till de enskilda intervjuerna och för att kunna utföra dem på ett riktigt
sätt. Dels gav det mig en uppfattning om hur kommunikationen mellan politiker och bybor
fungerar, under dessa möten. Byborna uttryckte sitt missnöje över politikernas sätt att sköta
kommunikationen vilket ledde till att mitt syfte formulerades. Ytterligare en anledning till att
jag deltog vid byastämmorna var för att få kontakt med byborna och få personer att ställa upp
och diskutera i fokusgrupper.

Observationerna är utförda på de tre olika byastämmor jag valde att besöka och undersöka.
Observationen var öppen, jag presenterades av den kommunpolitiker som höll i mötet.
Anledningen till att jag valde en öppen observation var att jag genom dess möten ville få
kontakt med bybor som var villiga att ingå i en fokusgrupp. Med tanke på att det som
diskuterades på byastämmorna inte var av personlig eller känslig karaktär och att alla inte
heller kände varandra anser jag att min roll inte förändrade bybornas agerande. Däremot kan
det diskuteras huruvida politikernas uppträdande i vissa avseende kan ha påverkats av
vetskapen om min, en forskares, närvaro. Informationsansvarige, Kurt Hansson, på
Kristianstads kommun, (min kontaktperson), ville dock meddela de deltagande politikerna om
att jag skulle närvara.

Min roll i observationen var icke deltagande, detta berodde på att jag endast ville iaktta hur en
byastämma går till och hur diskussionen går, utan att själv förändra den genom att medverka.
Rent praktiskt hade jag inte haft något att tillägga i diskussionen eftersom jag inte är bybo i
någon av dessa orter och därmed inte är insatt i vilka förändringar som kan tänkas vara
nödvändiga.

Materialet samlades ihop genom att jag placerade mig vid ett eget bord, för att markera att jag
inte, aktivt, deltog i mötet och för att inte störa diskussionen. Vid ett tillfälle var dock lokalen
så liten att jag fick sällskap av bybor. Under mötena förde jag anteckningar, hur mötet var
upplagt, vilka ämnen som behandlades, vad som sades runt dem, turordningen, när bybor
talade, när politiker talade och hur stämningen var.

                                                
64 Kristianstads kommun, 1999
65 Elvingson & Sturm, 1999
66 Kristianstads kommun, 1999
67 Elvingson & Sturm, 1999
68 Kristianstads kommun, 1999
69 Elvingson & Sturm, 1999
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Materialet från observationerna har en underordnad roll. Den stora vikten läggs vid det
material som kom fram under fokusgrupperna. Observationerna är till för min egen förståelse
för hur byastämman går till. Observationerna kommer att användas som bakgrundsmaterial.

4.4.2 Fokusgrupper
Fokusgrupper har jag valt att använda mig av då det passade studien och syftet bäst. Samtalet
är argumentativt, åsikter tas upp och dementeras eller utvecklas, det blir oftast en aktiv
diskussion70. Metoden kändes också rätt då en diskussion mellan bybor skulle leda till att fler
åsikter och tankar skulle komma upp än vid en vanlig intervju. Byastämmor handlar om att
uttrycka sina åsikter i grupp och därmed fann jag det fördelaktigt att även hålla intervjuer i
grupp.

Jag har valt att utföra tre fokusgrupper, en för vart ställe jag varit på byastämma. Dessa
fokusgrupper bestod endast av bybor från den aktuella byn. Tre fokusgrupper anser jag gav
mig den information jag behövde, då varje tillfälle gav mycket information, varje by, (som
ingick i studien), blev representerad och dessutom fanns det rent praktiskt inte möjlighet att
utföra fler. Vid varje byastämma har jag tagit kontakt med byborna och frågat vilka som var
villiga att ställa upp. Det fanns en risk att det bara var de som talade mycket på mötet som
ville ställa upp eller att det endast var de som var negativt inställda till byastämmorna som
ville vara med. I efterhand kan jag säga att det inte blev så. Eftersom kommunpolitikerna som
medverkade vid byastämmorna visste att jag var där bad jag dem att antingen få presentera
mig själv eller att de gjorde en kort presentation av mig. De valde att presentera mig och tala
om varför jag var där. De berättade också, (vilket jag bett dem göra), att jag ville träffa några
av dem för att diskutera fenomenet byastämmor med dem. I kaffepausen vilken gjordes efter
ca halva mötet tog jag tillfället i akt, att gå runt och fråga vilka som var intresserade av att
delta. Mitt mål var att få bybor i blandade åldrar att ställa upp. Eftersom det deltog folk i olika
åldrar ville jag även ha med olika åldersgrupper i mina fokusgrupper. Min tanke var att
beroende på vilken ålder deltagarna var hade de olika syn på saker och ting, de kanske hade
bott i byn olika lång tid och hade behov eller intresse av att olika förändringar kommer till
stånd. Jag ville få ut så mycket som möjligt av diskussionerna och en rättvis bild av
deltagarnas åsikter, för att få en representativ bild av bystämmans deltagare. Samtidigt ville
jag gå på djupet och förstå bybornas åsikter. Min tanke var att göra den lilla fokusgruppen till
en avbild av den större gruppen som deltog vid byastämman. Sammansättningen av grupperna
kan uttryckas på följande sätt, jag skapade grupper med inre heterogenitet, stor variation inom
gruppen71. Jag strävade efter att ha grupper med ca hälften kvinnor, hälften män, vilket det
ungefär var på mötena och jag ville ha spridning i åldrarna till den grad att det representerade
deltagarna på byastämman. Samtidigt hade grupperna en yttre homogenitet, d v s att alla kom
från samma by och deltog vid byastämman72.  Majoriteten av de tillfrågade var villiga att
delta. Det är lämpligt att bjuda in minst en mer än vad som behövs till fokusgruppen då någon
senare kanske ångrar sig eller inte kan ställa upp73. Därmed tog jag telefonnummer till sju
bybor som besökte mötet. Idealet enligt Wibeck är 4-6 deltagare, då färre än fyra deltagare
kan innebära att det skapas inbyggda spänningar och fler än 6 deltagare medför en risk att
subgrupper bildas74. Min tanke var, att genom att bjuda in sju personer kunde en person, högst
tre, falla bort utan att jag föll utanför de idealistiska ramarna.

                                                
70 Wibeck W. 2000, s. 34
71 Bengtsson/Hjorth/Sandberg/Thelander, 1998, s. 41
72 ibid, s. 41
73 Wibeck W. 2000, s.54
74 ibid, s. 50f
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Genom att ringa och få till stånd en tid som passade alla valdes tillfälle för utförandet av
fokusgruppen. De utfördes på kvällstid under vardagar. Telefonsamtalen gick till så att jag
föreslog ett datum, diskuterade och beslutade detta, meddelade var det skulle hållas och
frågade sedan om de önskade ytterligare information om diskussionstillfället. Då ingen ansåg
sig vara i behov av mer förkunskaper om mitt arbete eller mötet gav jag dem mitt
telefonnummer och avslutade samtalet.

Valet av lokal berodde på det jag läst skulle vara mest idealiskt. Interaktionen kring en uppgift
är mer intensiv i mindre rum, det ska inte finnas för mycket runt omkring som kan distrahera
och miljön ska kännas naturlig för alla75. I Skepparslöv hölls byastämman i skolans matsal,
vilken är liten till ytan och en matsal har inte heller mycket inredning som kan distrahera.
Skolans matsal var med andra ord den plats jag valde att hålla fokusgruppssessionen. Den
hade utöver ovanstående fördelar den fördelen att alla hade besökt platsen tidigare, alla var
välbekanta med salen. I Degeberga användes tingshuset, trots att byastämman hölls i skolans
matsal. Detta beror på att skolans matsal är stor till ytan. Tingshusets lokaler däremot är
mindre och används ofta vid olika möten, den ligger centralt i byn och alla kände till var. Inte
heller denna lokal hade i någon större utsträckning inredning som uppmärksamheten kunde
riktas mot. I Träne användes en byggnad som ligger mitt emot den lokal som användes vid
byastämman, i byn. Även detta rum var relativt litet. I övrigt fanns det inget i rummet som
kunde distrahera och alla hade besökt lokalen tidigare. Jag tror inte att lokalens storlek hade
några större negativa effekter eftersom diskussionen fungerade lika bra som i Skepparslöv och
Degeberga, d v s, det var hela tiden någon som talade. Fokuseringen runt lokalernas storlek
beror på de råd jag fick i Wibecks bok, Fokusgrupper och som delvis redogjorts innan
ovanstående fotnot.

Jag infann mig i de olika lokalerna en halvtimme innan sessionerna skulle börja. Det gav mig
tid att ordna med bord och stolar och att testa den tekniska utrustningen, bandspelaren. Bord
och stolar arrangerades efter Wibecks rekommendationer. Det ska finnas ett passande avstånd
mellan stolarna, så att deltagarna inte sitter för trångt. Ett runt bord är fördelaktigt då man vill
undvika att skapa och upprätthålla interaktionsmönster eller ledarskapsbeteende76. Det var
dock endast i Skepparslöv som jag hade tillgång till ett runt bord. I Degeberga och Träne
användes avlånga bord, ingen placerades på kortändan. En plats vid kortändan kan göra att
den personen uppfattas som ledare, den som ska föra diskussionen framåt. Jag var noga med
att inte placera mig vid någon av mittenplatserna, så att jag fick en alltför central plats.  Jag
använde mig av en liten bandspelare som jag placerade mitt på bordet innan deltagarna kom,
för att de skulle hinna vänja sig vid att den fanns där. Att utrustningen verkligen fungerade
testade jag innan deltagarna kom. Jag placerade också kaffe, saft och kakor på bordet. Tanken
var att deltagarna skulle känna sig välkomna och ta det som en lättsam diskussion, inte ett
förhör. Kaffet och kakorna var uppskattade och jag anser att de hade den inverkan jag
önskade. När alla slagit sig ner och jag hade hälsat dem välkomna förklarade jag vikten av att
spela in vad som sades och försäkrade mig sedan om att alla fann det acceptabelt att bli
inspelade. Denna fråga hade jag även ställt då jag talade med dem i telefon. Jag lovade dem
dessutom anonymitet, så att de skulle kunna svar fritt.

Därefter blev min uppgift att presentera studien, ställa frågor, anteckna i vilken ordning de
talade. Jag antecknade även en del av det som sades och som var av vikt för mitt syfte.
Wibeck skriver, i boken Fokusgrupper, att det kan vara fördelaktigt att anteckna vem som
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talar då det kan vara svårt att höra på bandet77. Min erfarenhet är att det är svårt att lyckas föra
talarlista i alla avseenden. Ofta instämde någon av personerna genom att endast säga ”mm”
eller ”ja” eller något liknande, då många gjorde det samtidigt var det svårt att hinna anteckna.
Fördelen med att vara två är att man hinner fånga upp fler aspekter i intervjun och hjälpas åt
med frågorna. Samtidigt gäller det att vara sammansvetsade för att samarbetet ska fungera,
annars stjälper man istället för att hjälper varandra78. Jag tycker att intervjuerna gick bra och
att frågorna flöt bra. Det blev dock så att jag lade större vikt vid att skriva ner viktiga punkter
och kommentarer som deltagarna tog upp istället för att anteckna i vilken ordning de talade
eller vilka miner de gjorde. Detta tjänade jag på då bandet från fokusgruppen i Träne var
blankt när jag kom hem.

I Skepparslöv hölls den första fokusgruppsdiskussionen. Jag hade kommit överens med sex
bybor om att vi skulle träffas denna kväll, det dök dock endast upp fyra personer. Vad
bortfallet beror på vet jag inte. Det var dock inget större problem då diskussionen flöt bra och
höll på, effektiv tid, i en och en halv timme. I Degeberga kunde jag tillsammans med fem
bybor enas om en tid som passade alla, diskussionen flöt lika bra som i Skepparslöv och
varade också i en och en halv timme. I Träne kom de fyra personer som jag kontaktade och
som kunde ställa upp. Diskussionen varade i drygt en timme. Sammanlagt innebär det att jag
intervjuade 13 bybor.

Intervjuguiden:
Jag följde en strukturerad intervjuguide, vilken kan ses i Bilaga 1. Den är utvecklad efter
Wibecks rekommendationer79. De specifika frågorna har jag kommit fram till genom
brainstorming, då jag funderade på vad jag verkligen vill ha svar på. Därefter återkom jag till
frågorna då och då och tog bort eller lade till en fråga, tills jag var nöjd med resultatet. Under
gruppintervjuerna följde de första frågorna intervjuguiden därefter blev de ställda i den
ordning som passade diskussionen. Alla frågor blev inte ställda, anledningen var att jag ansåg
att de diskuterat svaret tillräckligt utförligt utan att jag behövde ställa frågan. Själva intervjuns
standardisering var relativt låg, då gruppintervjuerna hölls på olika ställen, vilka alla i och för
sig hade likheter. Det var även så att jag hade en intervjuguide och samma frågor kom upp vid
de olika tillfällena, men de var inte alltid formulerade på samma sätt och de kom inte alltid i
samma ordning80. Intervjun är också ostrukturerad, i och för sig hade jag frågor som jag ville
att gruppen skulle besvara, men det fanns inga bestämda svarsalternativ. Deltagarna fick svara
hur de önskade, hur mycket och hur lite de ville och fick i viss mån gå utanför det specifika
ämnet81. Jag använde mig av öppna svarsalternativ, för att deltagarna skulle kunna uttrycka
sina egna svar på sitt eget sätt och för att jag inte skulle sätta gränser för vad som var riktigt
att säga och på så sätt inte få fram vissa aspekter. Öppna svarsalternativ ger ett rikare material
och bättre förståelse för deltagarnas åsikter. Samtidigt blir det, med öppna svarsalternativ,
svårare att sammanfatta vad som sagts och det är mycket tidskrävande82.

Eftersom jag inte kände till personerna som deltog i intervjuerna var det svårt att veta hur de
skulle fungera tillsammans. I Skepparslöv kom alla till tals, jag uppfattade inte att någon tog
på sig ledarrollen, dock pratade vissa mer än andra. I Degebera kunde man dock märka att
några var mer insatta och hade lättare att uttrycka sig än andra, de tog många gånger över
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diskussionen och ledde den framåt. I Träne hölls diskussionen på ganska jämn nivå det fanns
dock någon som ansåg sig äga de rätta svaren och påpekade detta, dock utan att vara påstridig.
Under intervjuerna lät jag diskussionen flyta utan att avbryta deltagarna. Då det blev tyst en
längre stund ledde jag in dem på nya spår eller satte ny fart i diskussionen genom att ställa en
av mina frågor från intervjuguiden.

Efter varje fokusgrupp lyssnade jag på bandet och skrev ner det som sagts. Först gjorde jag en
noggrann utskrift, av var och en av diskussionerna, där allt som sades skrevs ut, näst intill
ordagrant, men utan suckar och skratt. Detta eftersom jag kunde gå tillbaka till banden, för
den detaljerade versionen, när jag ville citera eller gå djupare in på något. Detta var något som
jag inte hade möjlighet till när det gäller fokusgruppen i Träne, eftersom det inte blev något
inspelat på bandet. Tack vare noggranna anteckningar och att jag skrev ner vad som sagts, det
jag kom ihåg, så fort jag kom hem, har det mesta av deltagarnas åsikter bevarats.

Det är viktigt att skapa en närhet till materialet och finna kärnan. Samtidigt ska man kunna
djupdyka men ändå inte drunkna i materialet83. Samtidigt är det viktigt att då och då under
analysarbetet ta ett steg tillbaka och se på materialet ur andra perspektiv än de man först såg
det ur84. För att skapa ordning bland materialet har det kategoriserats. Jag har kombinerat två
tillvägagångssätt, dels har jag delat in materialet efter teman som växt fram ur texten, dels har
jag kodat det efter i förväg valda teman, med utgångspunkt i min intervjuguide. Jag
markerade intressanta uttalanden, avvikande åsikter, gemensamma åsikter, teman som
återkom m m. Under hela processen antecknade jag i kanten kommentarer, frågor och idéer85.
För att lättare få grepp om materialet skrev jag ut två exemplar. Ett använde jag till att klipp
och klistra i, för att passa ihop olika delar. Därmed skapades nya kategorier med olika teman
vilka jag fått fram med hjälp av ovanstående teknik. Varje kategori summerades sedan
kortfattat för att jag skulle få en bättre överblick86. Allt arbete utfördes manuellt.  Därefter
drog jag slutsatser utifrån det material jag samlat ihop och kategoriserat, jag förklarade,
tolkade och placerade texten i sitt sammanhang87. Vid kvalitativa undersökningar kan man
inte dra generella statistiskt underbyggda slutsatser om hela grupper/populationer. Däremot
kan man tala om allmängiltig kunskap som kopplas samman med vissa sorters kategorier av
personer88. Denna typ av lösa generaliseringar har jag dragit i mina slutsatser.

4.4.3 Enskilda intervjuer
För att fånga politikernas åsikter om byastämmorna, hur de anser att de fungerar, framförallt
hur de anser att kommunikationen fungerar och hur de anser att man kan förbättra dem,
genomförde jag intervjuer. Jag ville jämföra bybornas och politikernas åsikter för att få fram
hur kommunikationen kan förbättras. Enskilda intervjuer var den metod som passade bäst,
fokusgrupper hade varit svårt att genomföra. Dels valde jag enskilda intervjuer för att det var
nog så svårt att få ihop två enskilda intervjuer med kommunpolitiker och att det därmed skulle
vara ännu svårare att få ihop 4-6 deltagare för att genomföra en fokusgrupp. Dels valde jag att
göra enskilda intervjuer eftersom jag inte trodde på att politikerna skulle diskutera fritt, då de
satt tillsammans med andra politiker och i högsta grad var i sin yrkesroll.

                                                
83 Jarlbro (red.), 2000, s. 209
84 ibid, s. 212
85 ibid, s. 214f
86 Wibeck, 1999,  s. 89
87 Jarlbro (red.), 2000, s. 217
88 Wibeck, 1999, s. 123
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Två intervjuer har utförts, för att skaffa kunskap om byastämmornas uppkomst och
politikernas arbete, samt deras åsikter om byastämmorna och hur de anser att de fungerar.
Intervjuerna har gjorts tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Bo Kristiansson (s)
och Birgit Skoog (s), kommunfullmäktiges ordförande. Att det blev Bo Christiansson som
intervjuades beror dels på att han hade tid att ställa upp, men framförallt på att jag fått reda på
att Bo Christiansson hade stor kunskap om byastämmorna och deras uppkomst, då han var
med och startade upp dem och sedan dess varit ute i de olika byarna på byastämmor, varje år.
Birgit Skoog intervjuade jag eftersom hon hade möjlighet att ställa upp, men framförallt för
att även hon arbetar, i likhet med Bo Christiansson, endast arbetar som kommunpolitiker och
inte har något arbete vid sidan om. Många av dem som är med ute på byastämmorna sitter i
kommunstyrelsen men har ofta andra arbeten.

Jag fick kontakt med intervjupersonerna via telefon och avtalade tid och plats med dem.
Intervjuerna utfördes på respektive individs kontor, i rådhuset i Kristianstad. Det var
fördelaktigt att intervjuerna kunde ske på politikernas kontor, egna rum, då de inte behövde ta
sig någonstans, vilket de kanske inte hade haft tid med och samtidigt var de på ”hemmaplan”,
något som ibland göra att intervjupersonen känner sig tryggare och talar mer. För att
underlätta för mig själv och få med all information hade jag med mig bandspelare. Efter att
politikerna accepterat att bli inspelade startade jag bandspelaren och började intervjuerna.

Jag presenterade syftet med mitt arbete och ställde mina frågor. Intervjuerna gav mycket
information. Intervjun med Bo Christiansson tog en och en halv timme och intervjun med
Birgit Skoog tog ungefär trekvart.

Intervjuguide:
Intervjun baserades på en strukturerad intervjuguide, som kan ses i Bilaga 2. Frågorna kom
jag fram till på liknande sätt som till fokusgruppernas intervjuguide, genom brainstorming och
genom att jag sedan sorterade ut de frågor som var viktiga för uppsatsens syfte. Frågorna i
intervjuguiden byggde också på de frågor som jag använde mig av vid fokusgrupperna. Detta
eftersom jag, i viss mån, ville få svar på samma frågor som jag frågat byborna, för att kunna
jämföra deras åsikter om kommunikationen på byastämmorna. Eftersom intervjuerna skedde
på olika ställen, trots att dessa ställen hade likheter, var standardiseringen relativt låg.
Intervjuguidens frågor kom också upp vid olika tillfällen, då jag lät ställa frågorna då de
passade in i intervjun och det som behandlades. De var inte heller alltid formulerade på
samma sätt, en del frågor behövde aldrig ställas eftersom de behandlades i alla fall. Intervjun
är också ostrukturerad, i och för sig hade jag frågor som jag ville att politikerna skulle
besvara, men det fanns inga bestämda svarsalternativ. Politikerna fick svara hur de önskade,
hur mycket och hur lite de ville och fick i viss mån gå utanför det specifika ämnet89. Intervjun
bestod av öppna svarsalternativ, för att intervjupersonerna skulle kunna uttrycka sig som de
själva önskade och för att jag inte skulle sätta gränser och på så sätt besluta vad som var av
intresse och vad som inte var det. Öppna svarsalternativ ger ett rikare material och bättre
förståelse för individens åsikter. Man bör också vara medveten om att öppna svarsalternativ är
svårare att sammanfatta och att det är mycket tidskrävande90. Jag lät politikerna tala till punkt
och gav utrymme för pauser, utan att genast ställa en ny fråga, detta för att se om det kunde
finnas mer individen ville ta upp. Först när det blev en längre tystnad ställde jag en ny fråga.
Jag lät samtalet, i viss mån, glida utanför ämnet, eftersom jag har erfarenhet av att det kan
komma fram användbar information även om man inte håller sig strikt till frågorna.

                                                
89 Bengtsson/Hjorth/Sandberg/Thelander, 1998, s.24
90 Deacon/Pickering/Golding/Murdock, 1999, s. 79f
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Efter intervjuerna har jag lyssnat på banden och gjort en utskrift som varit i stort sett
ordagrann, med undantag från suckar, skratt och ord som ”ehh” och ”typ”. Eftersom jag har
banden bevarade kan jag alltid gå tillbaka till dem för exakta formuleringar. Bearbetningen av
materialet har skett på samma sätt som med materialet från fokusgrupperna.

4.4.4 Expertintervjuer
För att få information om hur och varför byastämmorna uppkom och hur de fungerar idag har
jag gjort två expertintervjuer. Kurt Hansson, informationsansvarig, var den första på
Kristianstads kommun som jag hade kontakt med och han berättade om byastämmorna. Kurt
Hansson hänvisade mig också vidare till Bo Christiansson kommunstyrelsens ordförande
eftersom han har mycket kunskap på området då han var med och startade byastämmorna.
Kurt Hansson var den jag kontaktade först på Kristianstads kommun och han berättade om
byastämmorna, jag besökte honom därefter två gånger för kompletterande information. Bo
Christiansson fick jag tillfälle att ställa frågorna till i samband med att jag träffade honom för
den enskilda intervjun, se ovan. Frågorna jag ställde finns i Bilaga 3.
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5. Empiri

5.1 Förklaring av underrubrikerna

Jag har valt att skapa detta kapitel för att underlätta för läsaren, då gränserna mellan de olika
underrubrikerna kan vara något otydligare än i tidigare kapitel. Följande förklarar vad som
ingår i de olika underrubrikerna under Fokusgrupper respektive Enskilda intervjuer. Denna
kunskap tror jag är av vikt för att läsaren med enkelhet ska kunna följa arbetets röda tråd.

5.1.1 Underrubrikerna under Fokusgrupper
Allmänt intryck av byastämmor; kräver troligtvis inte någon omfattande förklaring, utan
innehåller deltagarnas åsikter om att byastämmor hålls och hur de fungerar. Under detta
kapitel tar jag upp alla deltagarnas åsikter, det gör jag inte i följande kapitel.
Kommunikationen på själva mötet; jag var intresserad av hur byborna tycker att
kommunikationen fungerar på byastämman.
Den respons byborna anser sig ha fått från politikerna; det var för min del viktigt att ta reda
på om deltagarna anser att politikerna tar dem på allvar och agerar efter vad de sagt eller gjort.
Uppföljning av byastämmorna; jag var intresserad av hur deltagarna tycker att deras önskemål
följdes upp efter mötet. Jag ville veta om de fick reda på vad som hände med deras önskemål,
om det händer något och i så fall varför. Utöver det ville jag också veta om de var nöjda med
den uppföljning politikerna gör, gällande deras önskemål.
Förberedelser inför byastämman; deltagarna har synpunkter på politikernas förmåga att svara
på bybornas frågor, det är intressant att titta närmare på detta. Då byborna är missnöjda med
politikernas förberedelser är det inte svårt att räkna ut att detta kan störa kommunikationen
mellan parterna.
Förändringar som förbättrar; det finns mycket som är bra med byastämman och det finns
ännu mer som kan bli bättre, deltagarna har en rad idéer om hur byastämman kan förbättras,
vilka jag anser viktiga att lyfta fram. De kan möjligen användas konkret för att förbättra
kommunikationen på och i samband med byastämmorna.
Åsikter om politiker; jag har valt att försöka ta reda på deltagarnas åsikter om politiker, om de
har några förutfattade åsikter om politiker. Detta eftersom jag tror att den inställning
deltagarna har till politiker i allmänhet kan färga deras åsikter om byastämman. Om ett
politikerförakt finns kan det göra att deltagarna redan innan de kommer till byastämman är
avigt inställda och ogillar allt politikerna säger. Detta är naturligtvis bara en teori och det
behöver inte alls vara så men jag anser att det är intressant att undersöka deltagarnas åsikter
om politiker.
Andra kommunikationskanaler; deltagarna tar upp andra former av kommunikationskanaler,
både redan befintliga och hypotetiska, vilka de anser vara bättre eller bra komplement till
byastämmorna. Det finns anledning att ta upp dessa då de kan ge information om hur
byastämmorna kan förbättras och därmed också hur kommunikationen kan förbättras. Min
tanke är att det finns anledning att titta närmare på andra kommunikationskanaler, som
byborna rekommenderar, för att få kunskap om vad som saknas i byastämmorna. Genom
denna information får vi reda på vad deltagarna vill ha och sedan kan politikerna använda
delar av exempel på de andra kommunikationskanalerna för att förbättra byastämman.

5.1.2 Underrubrikerna under Enskilda intervjuer
Allmänt om byastämmorna; kräver troligtvis inte någon omfattande förklaring, utan innehåller
de intervjuade politikernas åsikter om att byastämmor hålls och hur de fungerar.
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Kommunikationen på själva mötet; jag var intresserad av hur de intervjuade politikerna tycker
att kommunikationen fungerar på byastämman.
Uppföljning av byastämmorna; jag ville ta reda på hur politikerna följer upp byastämmorna,
vilken kontakt politikerna har med byborna efter byastämman och hur insatta de är i vad som
händer med bybornas önskemål.
Förberedelser inför byastämman; under denna rubrik kan du läsa hur de intervjuade
politikerna förbereder sig inför en byastämma, något som kan vara av vikt för hur
kommunikationen mellan bybor och politiker fungerar.
Förändringar som förbättrar; det finns mycket som är bra med byastämman och det finns
ännu mer som kan bli bättre, de intervjuade politikerna har några idéer om hur byastämman
kan förbättras, vilka jag anser viktiga att lyfta fram. De kan möjligen användas konkret för att
förbättra kommunikationen på och i samband med byastämmorna.

5.2 Fokusgrupper

5.2.1 Skepparslöv
Fokusgruppens deltagare:
A: Kvinna, yngre, deltagit vid 1 byastämma
B: Kvinna, medelålders, deltagit vid några byastämmor
C: Man, yngre, deltagit vid 1 byastämma
D: Man, medelålders, deltagit vid några byastämmor

5.2.1.1 Allmänt intryck av byastämmorna
D tycker att byastämmorna bygger på den gamla byalagen, skillnaden är, menar han, att
byalagen höll möten oftare.

A tycker att det är rätt så bra med byastämmor, hon tycker att det är skönt att få säga vad hon
tycker och verkligen försöka få politikerna att intressera sig och lyssna på problemen. A är
dock osäker på om politikerna verkligen lyssnar.
B tycker inte att byastämmorna ger henne någonting.
C har inställningen att det är ett problem att byastämmorna behövs överhuvudtaget. Han
menar att det borde vara naturligt för var och en ringa in till rådhuset när det finns synpunkter.
C anser att om det inte gör någon nytta att ringa in i och prata med dem så gör det ingen nytta
att framföra sina åsikter på en byastämma.
D vill ha dem kvar, men tycker att de bör hållas oftare.

B:s allmänna intryck av byastämmorna är att politikerna anser att de gjort ett bra jobb när de
varit ute och pratat med folk. Hon har en känsla av att politikerna, till viss del, kommer ut för
att vinna röster. Hon menar att politikerna inte gör det för bybornas skull utan för sin egen och
att de känner sig duktiga för att de åker ut och engagerar sig. C ifrågasätter detta och menar att
det vore konstigt om politikerna endast åker på byastämmor för sin egen skull, han menar att
det är ytterst konstigt att de sitter i Skepparslöv en hel kväll bara för sin egen skull. A
sympatiserar, till viss del med politikerna och tjänstemännen, då hon säger att de är ute på 15
byastämmor, (egentligen 12), om året och får höra gnäll från alla håll. Hon menar att det som
är stort för Skepparslöv kanske är litet i helhet. Hon ser tillbaka på hur hon reagerade efter
byastämman, då ville hon bygga farthinder överallt i byn, men sen erkänner hon att hon inte
vill se dem någon annanstans. A tycker att det känns som att Skepparslöv har små problem i
förhållande till hela kommunen, även om problemen känns stora för byborna i Skepparslöv.
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Anledningen till att hon känner så är att det inte blir några förändringar trots att byborna
önskat det.

Deltagarna ifrågasätter inte bara politikernas roll på byastämman utan också bybornas. De
menar att folk sitter i sitt eget hem och klagar och ingen gör något för att det ska bli bättre. B
menar att det alltid är samma människor som kommer till byastämman.

C tycker att mötet blev alltför inriktat på petitesser ibland.

5.2.1.2 Kommunikationen på själva mötet
Alla deltagarna är eniga om att de får komma till tals under byastämman. B tillade däremot att
hon tycker att det känns som att tala med en vägg och de andra håller med om att politikerna
inte lyssnar. B menar att det är möjligt att de lyssnar då de befinner sig på byastämman men
då politikerna går från mötet rycker de bara på axlarna åt det som sagts. B och D tycker att
kommunikationsproblemen grundar sig i att deras åsikter inte tas på allvar och att det är så
långt mellan byastämmorna att det ger politikerna möjlighet att glömma det som sades på
byastämmorna.

D anser att det finns personer som alltid ska höras och ”köra sitt eget race” oavsett vilket
sammanhang det handlar om, vilket kan göra kommunikationen ensidig. Han tycker det är
tråkigt att vissa har så inskränkt tänkande att de kan ”gagga”, hur länge som helst om något
som endast berör den personen. Samtidigt säger D att det också finns alltför många som
klagar när de befinner sig hemma men att de då de möter förtroendevalda bara sitter och
nickar och bockar. Det är viktigt att köra ett rakt spår, säger D.

C tycker att det känns som att politikerna använder byastämman för att ”valfjäska”.

5.2.1.3 Den respons byborna anser sig ha fått från politikerna
Både A och D reagerade på att politikerna ofta svarade att frågorna inte tillhörde deras bord
och att de inte kunde svara på frågorna utan att de skulle ta dem med sig. De ställde sig också
frågande till om deras frågor verkligen följs upp.

C önskar att politikerna hade haft beslutanderätt som gjort att de skulle kunna ta beslut ute på
byastämman om vilka önskemål som kan tillgodoses och vilka som inte kan tillgodoses och
när detta kan hända. Han anser att det skulle få honom att känna att politikerna verkligen
brydde sig om bybornas behov och önskemål. A tycker också att detta varit bättre men förstår
att politikerna inte kan stå och lova en massa.

C tycker att det är bra att ett nytt möte ordnas då politikerna inte kan svara på bybornas frågor.
Det visar att de agerar efter bybornas önskemål.

5.2.1.4 Uppföljning av byastämmorna
D tycker att deltagarna bör agera om det inte har hänt något ett par månader efter
byastämman. Om byborna själva följer upp vad som händer och agerar när det inte händer
något tror han att de har större chans att få sin vilja igenom. D tycker att byborna kan skriva
insändare i tidningen.

På frågan om deltagarna fått reda på varför vissa saker förändrats eller inte förändrats sedan
förra byastämman, svarar B att det inte hänt någonting alls. C tycker att det ska bli intressant
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att se om det blir något möte med Vägverket, (något byborna önskade på mötet, för att
diskutera vissa vägfrågor). Detta, säger han, är ett resultat av byastämman.

C inser att det kan vara besvärligt för kommunpolitikerna ibland, att följa upp frågorna och
agera på ett riktigt sätt, då byborna har olika åsikter i en fråga och vill gå åt problemet på
olika sätt.

5.2.1.5 Förberedelser inför byastämman
A och D önskar att politikerna är bättre förberedda till nästa byastämma. A anser att de borde
ha satt sig in i frågorna tidigare, då det ofta är samma frågor som kommer upp, politikerna
borde känna till vilka problem som finns och haft någon slags svar på dem. C tycker att det är
konstigt att politikerna inte var mer insatta i vad som sagts på förra byastämman. ”För som det
här huset t ex som, som vissa tyckte skulle rivas, att man då inte tar reda, ah, nu kommer den
frågan upp idag igen nu måste vi kolla vad som hänt. För de visste ju inte ens liksom, hade
dem, det visste inte om de hade försökt eller inte”, säger C. A håller med och menar att de
skulle ha läst protokollet innan de åker ut till byastämman. Även B tycker att politikerna
borde vara mer pålästa, när de har protokoll från föregående byastämma i byn, detta så att de
har något att komma med.

C anser att politikerna borde förutsett att det skulle komma frågor som hade med vägen att
göra och därför tagit med sig någon från Vägverket för att svara på de frågorna.

5.2.1.6 Förändringar som förbättrar
A föreslår att protokollet från föregående byastämma ska finnas på baksidan av en inbjudan
till byastämman, en inbjudan som ska gå ut till alla på den berörda orten. D tycker att
protokollen ska läggas ut på Internet, så att vem som helst kan gå in och plocka protokollen,
när som helst.

Liksom C tycker även D att beslutsrätt skulle förbättra byastämmorna, de tycker också att
byastämmorna borde hållas oftare, en gång om året är deras förslag. De menar att politikerna
fått mer press på sig om byastämmorna hålls oftare och att mer blir utfört. D funderar också
på om det varit bättre om det hade varit ett gäng som höll i frågorna som skulle tas upp. Han
funderar också på om byborna sätter mer press på politikerna om Skepparslöv och Vä håller
gemensam byastämma. Utöver detta tycker D att de politiker som bor i byn bör visa sig oftare
och kämpa för att byn ska få sina önskemål genomförda.

5.2.1.7 Åsikter om politiker
D är irriterad på politikerna och säger att de arbetar så mycket och menar att de räknar in sina
fritidsintressen och resan till och från jobbet, han menar också att de får betalt för detta. Om
politikerna räknar bort sådant som de tidigare hade som fritidsintressen, som föreningsliv,
menar D att det inte blir mycket kvar av deras övertid.

B menar att det oftare blir något gjort i den by politikerna själva bor än i någon annan by. B
anser att politikerna kliar varandras ryggar, (utbyter tjänster).

Det går att ana en skepsis mot politiker i A:s uttalande; ”Men det kan ju vara bra för
politikerna att komma hit då och se hur vi har det som lever i verkligenheten”. B uttrycker sig
hårdare, hon tycker att politikerna har blivit mer arroganta än tidigare. Överlag anser hon att
politiker kommit upp sig och därför inte bryr sig om vad ”fotfolket” tycker.
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5.2.1.8 Andra kommunikationskanaler
A tror på att skapa en förening som består av deltagare från såväl Skepparslöv som Vä, hon
tror att det trycker på bättre än en byastämma två timmar vart fjärde år. De andra ifrågasätter
hur många som skulle ställa upp och engagera sig i en sådan förening.

5.2.2 Degeberga
Fokusgruppens deltagare:
E: Kvinna, äldre, deltagit vid 3 byastämmor
F: Man, äldre, deltagit vid 4-5 byastämmor
G: Man, äldre, deltagit vid samtliga byastämmor i byn
H: Man, medelålders, engagerad i byalaget, deltagit vid 2 byastämmor
I: Kvinna, medelålders, deltagit vid 1 byastämma

5.2.2.1 Allmänt intryck av byastämmorna
Deltagare E tycker att byastämmorna är trevliga och att det är ett sätt att komma ut och träffa
folk, men hon anser även att det är intressant att lyssna.
Deltagare G tycker att byastämmorna, så som de fungerar nu, är ett spel för galleriet. Han
förklarar sig genom att säga att det finns politiker som kommer ut till byastämman utan att
någonsin ha besökt byn tidigare och inte vet något om byn. G säger att de kommer direkt från
stan med sin portfölj och sätter sig på mötet och tycker att nu ska kommuninvånare och
kommunpolitiker tala med varandra, men att politikerna inte har en aning om vad de talar om.
Han vill också att politikerna som åker ut ska ha befogenhet att säga, ”ja, det ska vi göra”, när
byborna vill förändra något i byn. Som det är nu slingrar sig politikerna, enligt G, och svarar
”det är inte mitt bord” och ”vi ska återkomma med det”.
H tycker att det är bra och nyttigt med byastämmor men att man inte utnyttjat byastämmornas
potential på långa vägar än. Han menar också att det är väldigt bra med en kontakt mellan de
styrande och invånarna i kommunen. Han lägger till att denna kontakt måste ske på många
olika sätt och att byastämman är ett av de sätten. Dock vill han poängtera att det känns som att
kommunledningen inte funderat igenom hur de vill använda byastämmorna, vilket gör att
byastämman kan uppfattas som ett spel för galleriet. H säger; ”Alltså, ambitionen ifrån
kommunledningens sida är bara ett och ett halvt, när det gäller byastämman, va, man åker dit
man lyssnar man kan liksom visa att man varit där och man har gett oss chansen att träffa dem
och prata av oss, alltså, något mer är det inte”. Han menar att kommunpolitikerna bara åker ut
för att det ska vara så.
I anser att det är positivt att få träffa politikerna och få ett ansikte på vilka det är som styr.
Samtidigt tycker hon att det är lättare att ringa och ställa frågor till de kommunpolitiker hon
träffat. Hon anser också att politikerna bör vara medvetna om att det finns ett missnöje bland
många kommuninvånare som besökt byastämmor, eftersom det inte händer så mycket efter
mötena.

H tycker att det är synd att det är så få av byns invånare och att det alltid är samma personer
som kommer till byastämman. E håller med och säger att det blir vad byborna gör av det. Hon
menar att om man inte är med och arbetar för att förändringar ska komma till stånd och att de
ska få det bättre i byn, ska folk inte heller klaga.

Några av deltagarna håller med H om att det, som det är nu, känns som att byastämmorna
främst är till för politikerna. De anser att byastämmorna genomförs för att kommunen ska
kunna visa på att de har en lokaldemokrati, men att politikerna inte är informerade om vad
som behöver göras på landsbygden. Samtidigt menar de att även de kan dra nytta av
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byastämmorna och att det är bra att få ett ansikte på politikerna och veta vilka de kan ringa
när de vill ifrågasätta vad som händer med deras önskemål.

5.2.2.2 Kommunikationen på själva mötet
Deltagarna tycker inte att det är några problem att komma till tals på bystämman, alla får ta
upp det de vill, men nackdelen är att politikerna ofta inte kan svara på frågorna och att de inte
kan ta beslut omedelbart.

E tycker att hon får mer information av den tjänsteman som följer med ut på byastämman än
av politikerna men inser att politikerna behövs på byastämman eftersom de har större makt att
bestämma vad som ska utföras.

Deltagarna tycker inte alltid att politikerna tar hänsyn till vad Degebergaborna har sagt att de
tycker är viktigt. H uttrycker sig så här: ”Nu håller vi på att föra två jättelika frågor, va, dels är
det banvallen och sedan har vi lyft fram, ehh, Forsalidspromenaden. Det är ju intressant att se
i detta protokollet va, när det gäller banvallen, det står alltså att jag efterlyst prioriteringar,
men jag har inte fått något svar på det va. Det finns inte noterat överhuvudtaget, att vi har
yrkat och det gjorde jag i ganska starka ordalag, att vi skulle starta söderifrån, det finns inte ett
ord om det i protokollet, det tycker jag är dåligt”.

5.2.2.3 Den respons byborna anser sig fått från politikerna
G tar upp ett exempel, som han menar, visar att politikerna inte bryr sig i någon större
omfattning. F har skrivit till kommunstyrelsen och inbjudit dem att upptäcka hur vackert det
är längs banvallen, tillsammans med några av invånarna. Kommunstyrelsen har inte svarat på
detta brev och på byastämman visade det sig att de då deltagande politikerna inte tagit del av
detta brev. F bjöd då dem åter, muntligen, att komma ut till banvallen, detta är inte nämnt i
protokollet.

5.2.2.4 Uppföljning av byastämmorna
H förklarar att invånarna inte förväntar sig kommunpolitikerna ska stå på byastämman och ge
löften om vad som ska göras, han vet att det inte går till så i en demokrati, utan att man måste
arbeta långsiktigt.

G är kritisk och menar att då de lovat göra något i byn ska de också göra det. Han menar att
han har fått erfara att så inte är fallet, utan att han varit tvungen att ringa och ringa och nästan
bli ovän med de styrande för att det ska bli gjort.

Deltagarna tycker att de fått protokollen från byastämman fort denna gång, vilket de anser är
bra. De ser det som en positiv bättring.

Deltagarna tycker att det är mycket som inte blivit gjort, eftersom politikerna inte bryr sig om
det. De kommer ofta tillbaka till att politikerna bryr sig mindre om de orter som ligger långt
från Kristianstad än de som ligger nära. De säger att ju längre byn ligger från centralorten
desto mindre pengar avsätts och desto mindre blir gjort. Samtidigt erkänner de att en del av
deras önskemål blivit tillgodosedda. H pekar på de förändringar som gjorts vid tingstorget i
Degeberga, den frågan var uppe på en byastämma, han tillägger dock att dessa förändringar
inte kommit till stånd om det inte varit för vissa eldsjälar i byn. När jag frågade deltagarna om
de fått reda på varför vissa saker förändrats eller inte förändrats, svarade G nej.
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5.2.2.5 Förberedelser inför byastämman
Deltagarna har synpunkter på kommunpolitikernas agerande och många av klagomålen gäller
politikernas förberedelser inför byastämman. De menar att politikerna visar, genom att
anlända förberedda, att de lyssnat på vad som tidigare sagts, att de bryr sig och att de gör vad
de kan för att önskemålen ska bli tillgodosedda. H uttrycker sig så här då deltagarna
diskuterar hur ofta de får svaret att politikerna ska ta med sig frågan och att de inte kan svara
just nu: ”Är det en ny fråga kan jag acceptera det, man tänker det här har jag inte hört förut,
det är nog intressant, det tar vi med vidare, precis som man sa där nere. Men när det är gamla
frågor, som har varit uppe 10-15 gånger tidigare, va, ehh, då är det förödande att säga jaha, vi
tar med oss det här…”.

Deltagarna tycker att det är politikernas skyldighet att innan byastämmorna ta reda på vilka
frågor som invånarna vill diskutera och få svar på. H menar att inför byastämman i Degeberga
har politikerna haft stora möjligheter att förbereda sig, dels genom skrivelser som skickats till
kommunen, dels med hjälp av byabladet, som politikerna får gratis, inburet till Rådhuset. De
kunde annars ringt till byalaget och tagit reda på vad som var aktuellt i byn.

Alla deltagarna är överens om att kommunpolitikerna borde läsa in sig på vad som
händer/hänt i Degeberga sedan förra byastämman och ha svar på de frågor som det inte gavs
svar på sist.

5.2.2.6 Förändringar som förbättrar
I tycker att politikerna ska tänka på vilket språk de använder, kommunpolitikerna ska uttrycka
sig så att alla förstår. Ibland anser I att politikerna använder sig av ord som låter fina men som
inte alla förstår, hon anser att det är oförskämt.

Deltagarna tycker att politikerna skulle ha besökt de orter där det ska hållas byastämma, en tid
innan själva mötet. Politikerna skulle då träffa någon från byalaget och tillsammans med
dem/den diskuterat vilka frågor som var viktiga för byn, för att politikerna ska vara lite insatta
innan de åker på byastämman. F tar upp vikten av att representanterna från kommunen är
pålästa på ortens frågor, när de kommer ut. Som det är nu, anser F att det vanligaste svaret
invånarna får är att politikerna ska komma tillbaka till det, (frågan), senare.

H tror att byastämmorna skulle bli mycket bättre om kommunledningen annonserade att det
skulle vara ett visst tema på byastämman och att de vidare skrev vilka frågor de skulle ta upp
och ge svar på frågor som tidigare varit uppe. Han menar att detta skulle locka fler deltagare
då politikerna visar att de kan ge svar på tidigare frågor, det är viktigt att politikerna kan
lämna besked på en del, under byastämman. H poängterar att det är viktigt att locka med
något, för att folk ska komma, teman, underhållning, pålästa politiker. Politikerna måste visa
att de är seriösa, att de lyssnar och är beredda att ta beslut i den mån de kan. H menar att
beslutsrätt är ett nyckelord för att förbättra byastämmorna och kommunikationen på
byastämmorna. Byborna vill ha respons från politikerna på mötet, att de ska kunna ge svar. H
tror att byastämmorna kommer att förändras bl a beroende på den tekniska utvecklingen. Om
4-5 år kommer vi att ha en helt annan infrastruktur och IT kommer att vara ännu mer
utvecklat, menar H.

E menar att byastämmorna skulle förbättras om det inne på rådhuset fanns en pärm för varje
ort där det hålls byastämmor. I pärmarna skulle protokollen från tidigare byastämmor finnas,
men också information om vad som förändrats i byn, vilka önskemål som tillgodosetts eller
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inte tillgodosetts. På så sätt skulle det vara enkelt för de politiker som ska besöka en
byastämma att gå igenom den information som finns om den by de ska till.

G och H efterlyser en analys från kommunledningens sida och tar reda på vad man ska
använda byastämmorna till. Han tror att det går att få liv på byastämmorna om politikerna
bara tänker till och bestämmer sig för vad de vill använda mötet till. Han tycker att
byastämmorna ska finnas men att politikerna läst in sig på det område de ska besöka och inte
anländer oförberedda. Han vill också tillägga att byastämman är en kommunikationskanal
mellan styrda och styrande och att det också finns andra betydande.

Deltagarna inser också att byborna själva måste engagera sig bättre, så att fler besöker
byastämman. Annars finns en rädsla för att byastämmorna dör ut.

5.2.2.7 Åsikter om politiker
Då jag frågade vad deltagarna tycker om politiker, rent allmänt eller vad de tänker på när man
säger politiker, fick jag följande svar. E tycker inte att folk ska klaga på politikerna utan att
man ska klaga på de som kunde gjort det bättre men inte ställer upp. G däremot, anser att
politiker är ett nödvändigt ont och att det finns två klasser av politiker, bra och dåliga. Han
säger också att det finns många som inte skulle vara politiker, men att det tyvärr inte finns
tillräckligt många som vill ställa upp. H är tacksam för att det finns människor som vill arbeta
med politik och respekterar deras yrke och situation men han tillägger att han för den sakens
skull inte accepterar allt de utför. För E är politiker en avspegling av verkligheten och
medborgarna i samhället.

G säger att det sunda förnuftet hos politikerna, idag, till stor del har försvunnit och att
politiker mest pratar, ”inget händer”. Politikerna måste uppträda så att folk får förtroende för
dem, anser G. Som det är idag finns det en osynlig gräns mellan ”vanligt folk” och politiker.
Han anser att det är alldeles för många höga tjänstemän bland politikerna. ”Där är för lite folk
som har, kan man rent ut säga, som jobbat med nävarna en gång i tiden”. F håller med G om
att politikerna borde vara mer insatta i samhället innan de blir politiker.

Det finns också en del invändningar mot hela Kristianstads kommun. G menar att ju längre
orten ligger från Kristianstad, desto mindre pengar läggs ner på orten. Kommunen prioriterar
Kristianstad och de orter som ligger närmst stan. H menar att samarbete är viktigt och att alla
orter är beroende av varandra, Kristianstad behöver Degeberga och Degeberga behöver
Kristianstad. G säger också att samarbetet fungerar först när det finns en ömsesidig respekt.
Han tycker inte att ”den lille en bit ifrån”, (t ex Degeberga), konsekvent får denna respekt. För
H är Kristianstad och kommunledningen samma sak.

5.2.2.8 Andra kommunikationskanaler
Deltagare G ville gärna peka på hur mötena byborna själva ordnar fungerar. Deltagare G och
H förklarade att byarna inom Gärds Härrad, sydvästra delen av den stora kommunen,
anordnar möten för de olika intresseföreningarna inom området. De menar att det positiva
med dessa möten är att föreningarna i de olika byarna tillsammans kan driva frågor som
gynnar dem alla, eller en del av dem. Till mötet bjuds folk in som på något sätt har med
frågorna, föreningarna vill ta upp, att göra. Det kan vara politiker, tjänstemän eller t ex
polisen, detta beror på vad frågorna rör. Deltagare G och H menar att dessa möten är
effektivare då det endast kommer folk som på ett eller annat sätt är engagerade i olika
föreningar och det finns en motivation hos de här personerna, att göra något på dessa möten, i
större utsträckning än vad det finns hos deltagarna på en byastämma. Mötet anordnas en gång
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om året. Problemet deltagare G ser med denna form av möten är att det är svårt att få tag i
föreningarna, eftersom de byter adress och ordförande relativt ofta.

Deltagare E anser att byalaget fungerar bra, att det är bästa sättet att driva byns frågor och få
genom dess önskemål. Hon anser att det är ett bra sätt att begränsa sig till några frågor och
sedan driva dem.

En helt annan form av kommunikationskanal mellan kommunpolitiker och kommuninvånare
föreslog deltagare H. Han skulle vilja se att kommunledningen, i styrelsen, i fullmäktige,
utsåg några som har som uppdrag att följa utvecklingen i de olika basorterna. Han menar att
som det är idag ägnas det väldigt mycket tid åt Kristianstad och Åhus och att det finns
tillräckligt med folk i kommunfullmäktige för att kunna skapa arbetsgrupper som har hand om
de olika basorterna. G vill dock ha kvar byastämmorna, men anser att det skulle ha varit
arbetsgruppen för Degeberga som skulle åka ut till byastämmorna i Degeberga. De skulle då
vara uppdaterade på de frågor som rörde byn och ha kontakt med byns olika föreningar och
byalaget. Arbetsgruppen skulle ha basortens och de andra byarnas önskemål på dagordningen
och remitera frågorna vidare till de som har hand om denna frågan, (tjänstemän och nämnder).
Arbetsgruppen skulle också följa upp vad som händer med önskemålen. Byborna skulle ha
vetskap om vilka de var som hade hand om byns frågor och på så sätt ha möjlighet att ringa
dem, vid eventuella spörsmål.

Deltagarna kommer tillbaka till förträffligheten med att ha en ”Degebergagrupp” i
kommunfullmäktige. I tycker att Degeberga skulle haft en kontaktpolitiker, någon som har
hand om byns frågor. G talar om hur ”kommunen är fackmässigt indelad”, med
omsorgsförvaltning, barn och utbildning, kultur och fritid, o s v och menar att varje område
ska ha en geografisk indelning. Han menar att på t ex omsorgsförvaltningen ska finnas någon
som har hand om Degeberga.

H tror på den moderna tekniken och föreslår att kommunen använder Degeberga som
försöksområde för att utveckla kommunikationen via IT, med hjälp av bredband. H menar att
en närmare och tätare kontakt kan skapas med hjälp av Internet. Utöver datorn skulle ett
informationskontor upprättas i byn och där skulle en politikergrupp befinna sig en halvdag i
veckan.

H tycker att kommunen, i sin informationstidning, ska ha en ruta för de olika basorterna, där
alla kan läsa vad som hänt på den orten eller i byarna runt omkring. Han anser också att
tidningen kan utvecklas så att den stärker byastämmornas ställning.

5.2.3 Träne
Deltagare:
J: Man, äldre, deltagit vid en byastämma
K: Kvinna, medelålders, deltagit vid några byastämmor
L: Man, medelålders, deltagit vid några byastämmor
M: Man, äldre, deltagit vid flera byastämmor

Till att börja med vill jag än en gång göra er uppmärksamma på det missöde jag råkade ut för
vid denna fokusgrupp. Då jag kom hem visade det sig att batteriet i mikrofonen till
bandspelaren var slut och att det därför inte fanns något inspelat på bandet. Detta gör att jag
inte, lika detaljerat som efter de andra fokusgrupperna, kan återge vad som sades vid intervjun
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och vem som sade vad. Med hjälp av de anteckningar jag har, kan jag i viss mån återge vad
som sades.

5.2.3.1 Allmänt intryck av byastämmorna
Deltagarna tycker att det är bra att politikerna kommer ut till byarna och håller byastämmor.
Deras uppfattning är att byastämmorna är till för såväl kommuninvånare som
kommunpolitiker. Utöver detta anser deltagarna att det är bra att det följer med tjänstemän ut
till byastämmorna, eftersom de, oftare än politierna, kan ge svar på bybornas frågor.
Deltagarna tycker också att det är lagom avmätt med två politiker som kommer ut.

5.2.3.2 Kommunikationen på själva mötet
Vad gäller kommunikationen på själva mötet är deltagarna eniga om att alla som vill får
komma till tals. De tycker att det är bra att byastämmorna finns och att det är en två-vägs-
kommunikation. Svaren från politikerna anser deltagarna vara opolitiska, vilket de anser
riktigt när det gäller byastämmor.

Under mötet anser deltagarna inte att de får några raka svar, de har dock förståelse för detta
och menar att det är så en demokrati fungerar. Det kan inte tas några beslut utan önskemålen
diskuterats, de två politikerna som kommer ut har inte möjlighet att, under byastämman, sitta
och besluta vad som ska göras eller förändras i byn.

5.2.3.3 Den respons byborna anser sig fått från politikerna
Genom att det på byastämman utses kontaktpersoner i byn som har hand om olika frågor som
tagits upp på mötet, känner deltagarna att de tas mer på allvar. De tycker att det är positivt att
dess kontaktpersoner utses.

Deltagarna önskar att de kunde få se lite snabbare resultat. Politikerna säger att de ska se om
de kan lägga in önskemålen i budgeten, vilket innebär att det tar lång tid innan resultat
uppvisas.

5.2.3.4 Uppföljning av byastämmorna
Deltagarna anser att politikerna ofta säger att de ska ta med sig frågorna men att det är sällan
som invånarnas önskemål tillgodoses.

Deltagarna tycker att det vore bra om protokollet blev sänt till byalaget. Sedan ska byalaget
följa upp vad som händer med de önskemål som togs upp under mötet och som finns med i
protokollet. Deltagarna tycker dock inte att det enbart är byalaget som ska få protokollet, de
anser att alla som deltog vid byastämman och som vill ha protokollet ska skriva ner namn och
adress och få protokollet hemskickat.

Utöver det önskar deltagarna att politikerna redovisar varför det inte händer något, deltagarna
skulle vilja få en förklaring till varför vissa önskemål inte tillgodoses. De tycker att det skulle
göra det lättare att förstå politikerna och acceptera att önskemålen inte leder till förändringar
om de fick veta varför. Politikerna ska ge svar på alla frågor och önskemål oavsett vad som
händer.

För att byborna ska ha större chans att få igenom sina önskemål, tror deltagarna, att det skulle
hjälpa om byborna gick igenom protokollet efter ett år och ser vad som blivit gjort och vad
som inte blivit gjort. Därefter skulle de ta kontakt med någon av kommunalpolitikerna och
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ifrågasätta varför deras önskemål inte blivit tillgodosedda. Byborna skulle med andra ord
själva följa upp det som diskuterats på byastämman.

5.2.3.5 Förberedelser inför byastämman
Annonseringen av byastämmorna, tyckte deltagarna var bra, de anser att det är positivt att
kommunen annonserar byastämmorna både i kommunens egen tidning och i Kristianstads
bladet, (den lokala morgontidningen).

Deltagarna tycker att politikerna skulle ha förberett sig bättre inför byastämman. Politikerna
vid byastämman visste inte vad som gjorts i byn sedan förra byastämman. Deltagarna anser att
politikerna borde ha tagit del av tidigare protokoll innan de åkte ut till mötet. De borde vara
medvetna om vilka frågor som varit uppe tidigare. Deltagarna reagerade också på att
politikerna inte kunde svara på varför vissa förändringar gjorts, det var något deltagarna anser
att politikerna borde ha tagit reda på innan de kommer ut.

5.2.3.6 Förändringar som förbättrar
Att hålla byastämmor, (i samma by), endast vart fjärde år tycker deltagarna är för sällan. De
skulle vilja att politikerna kom ut och höll byastämma en gång varje år. Deltagarna efterlyser
en mer aktiv kontakt mellan bybor, eller byalaget och kommunen.

Deltagarna önskar att det skulle finnas kontaktpersoner som byborna kunde ringa och ställa
frågor till. Personer som har hand om de olika önskemålen och som kan tala om vad som hänt
efter byastämman och vad som kommer att hända. De känner att genom att ha möjlighet att
kontakta någon inne på kommunen om olika frågor som gäller byn känner sig individen mer
betydelsefull. Risken är annars att individen blir betydelselös, inte får plats i debatten.

5.2.3.7 Åsikter om politiker
Deltagarna är eniga om att politiker är människor som alla andra, det finns både bra och
dåliga. En bra politiker är lyhörd och våga stå för vad han/hon säger. Massmedia däremot har,
enligt deltagarna, en förmåga skildra de sämsta sidorna hos folk, eftersom massmedia handlar
om sensation.

5.2.3.8 Andra kommunikationskanaler
Deltagarna i Träne tycker att det ska finnas en instans i Kristianstad, där tjänstemän har
ansvar för de frågor som diskuteras på byastämmorna och som följer upp dem. Deltagarna tror
att det kommer effektivisera, att fler av önskemålen blir tillgodosedda.

Den uppföljning, som följt, vad gäller byastämmorna i kommunens tidning; tidningen
Kristianstad, är deltagarna nöjda med. De tycker att det är bra att tidningen sammanfattat vad
som sagts på de olika byastämmorna, så att deltagarna även kan ta del av det som sades i de
andra byarna.

Deltagarna diskuterar även vad de anser vara ett lågt deltagarantal, de tycker att det är
märkligt att det inte är fler som kommer till byastämmorna. Någon nämnde att det möjligtvis
finns ett större intresse bland nyinflyttade att delta vid mötet och vara med och påverka.
Deltagarna funderade också på om det skulle vara bättre om byalaget tar över kontakten med
kommunen, just eftersom det är så få som är engagerade. Deras tanke var då att byalaget
samlar in förslag på förändringar och förbättringar och frågor byborna vill ha svar på.
Byalagets uppgift är sedan att föra detta vidare till kommunpolitikerna. Deltagarna menar att
det är lättare för byalaget att få igenom bybornas önskemål, än för en enskild att försöka.
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Byalaget har fler bakom sig än en ensam individ och deltagarna menar också att byalaget har
mer tid att lägga på frågorna.

5.3 Enskilda intervjuer

5.3.1 Bo Christiansson

5.3.1.1 Allmänt om byastämmorna
B.C. önskar att det hade varit fler som deltagit vid byastämmorna och framförallt fler yngre
människor. Han menar också att det kommer fler deltagare till de små byarna, ju större byn
blir desto färre invånare, rent procentuellt, deltar vid mötet.

B.C. förklarar att kommunledningen diskuterat att hålla byastämmorna oftare, anledningen till
att byastämmorna bara återkommer till samma by vart fjärde år, är av praktiska skäl. Han
menar att det inte går att hålla byastämmor under sommarperioden och i december och att
politikerna bjuds in till ganska många andra evenemang ute i byarna att tiden inte räcker till
för att hålla fler byastämmor. Många av byarna har fått fungerande byalag eller byaföreningar
och de bjuder också in till aktiviteter. I år hölls kommunal byastämma i Degeberga, men
annars är där ett väldigt aktivt byalag, så är det inte byastämma så bjuder de själva in till
någon sådan aktivitet.

5.3.1.2 Kommunikationen på själva byastämman
Bo Christiansson tycker att byastämmorna fungerar som dialogform, mellan kommunledning
och byinvånare. B.C. anser att byastämmorna vanligtvis fungerar ganska bra. Ibland blir det
dock så att det blir mycket frågor om t ex trafiken i byn och allt centrerades runt det och andra
frågor får inte möjlighet att komma upp. B.C. menar att byborna ofta har svårt att förstå att det
inte är något kommunen råder över huruvida trafiken genom byn ska stoppas eller inte, det är
en statlig myndighet som har hand om de frågorna. B.C. möter ofta invånare som säger att de
inte bryr sig om vem som har hand om frågorna, de vill bara ha bort trafiken. Det är likadant
men behovet av allmän kommunikation, det är Skånetrafiken som har hand om det och då kan
byborna säga att det bara är att ordna det. Detta leder ofta till en diskussion för att kommunen
då tyvärr måste säga att de inte kan fatta dessa beslut. I övrigt tycker B.C. att dialogen
fungerar ganska bra. Bo Christiansson säger: ”Vi har aldrig ställt i utsikt att vi ska, så att säga
svar på alla frågor, att vi ska komma med, eh, den optimala lösningen, utan det viktiga är
egentligen att byborna får komma, att de får upp sina, sina frågor, så att säga på, på agendan,
så att säga, och sen får vi försöka då att se till att exempelvis då Vägverket eller Region Skåne
eller vad det nu är för några instanser, att de, de får reda på det, för de är ännu längre ifrån, eh,
byborna än vad vi som kommunpolitiker är”. B.C. säger också att det kanske är idé att
kommunen förmedlar till nästa instans. Kommunen kan dock inte ta alla beslut byborna ber
om. Ändå menar B.C. att byastämman är ett öppet möte och att byborna får ta upp vad de vill,
trots att det ligger utanför den kommunala beslutskompetensen. Det enda som hindras från
vidare diskussion är om någon skulle gå till personangrepp mot någon. Han framhåller åter att
det viktiga är att byborna får ”tala ut”, säga vad de vill och att de får träffa folk från
kommunledningen. Dessutom säger B.C. att det inte är så viktigt att politikerna säger så
mycket, det viktiga är just att byborna får komma till tals. Han uppfattar byastämmorna som
väldigt informella. B.C. har aldrig varit med om att behöva avsluta en byastämma när byborna
har mer att säga.
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B.C. berättar att det finns inbyggda motsättningar mellan byborna också, någon kan tycka att
det bör finnas en motionsslinga i området och andra tycker att det ska vara orört. Han menar
att det inte alltid är lätt att spegla en samfälld uppfattning. B.C. tar som exempel
Linderödsborna, han säger: ”Linderödsborna skulle ju kunna förgöra varandra beroende på
om man bodde på ena eller andra sidan av muren vid E22:an”. På samma sätt kan
byastämman ibland komma att domineras av några enstaka frågor som någon av byborna
bestämt sig för att föra, dessa frågor speglar inte alltid allas uppfattning av vad som är viktigt.

Bo Christiansson tror att byborna lyssnar till de svar politikerna ger på bybornas frågor. Han
tror också att det innerst inne finns en förståelse mellan bybor och politiker, för varandras
situation. B.C. menar att även de som kan upplevas som nästintill aggressiva, för att de inte
får det de vill, tror B.C., förstår, varför de inte får som de vill, innerst inne. Han menar att
även om de inte får som de vill tror han att de flesta känner att det är okej, eftersom de fick ta
upp saken och säga att de inte tycker att det är bra som det är. B.C. menar att på den perfekta
byastämman förs en öppen dialog där politikerna respekterar bygemenskapen och byborna
respekterar att det inte alltid är politiken som löser de enskilda problemen.

B.C. tycker inte att det finns några kommunikationsproblem på och i samband med
byastämmorna, men att det finns kommunikationsproblem rent allmänt mellan
kommuninvånare och beslutsfattare. B.C. tillägger att han inte tror att problemet blivit större
för att kommunen är stor, han tror att problemet kan vara lika stort i en liten kommun som
Östra Göinge kommun eller Bromölla kommun. Mindre kommuner har begränsade resurser
för kommunikation, B.C. är ganska övertygad om att invånaren i Östanå, som har fått se
affärer läggas ner, har lika svårt eller lika lätt att komma i kontakt med sina
kommunalpolitiska företrädare. B.C. säger att det ofta talas med viss nostalgi när folk säger
att kommunikationerna var bättre förr. B.C. förklarar att om du bodde i Skepparslöv så kände
du säkert någon som hade ett kommunalpolitiskt uppdrag men han är inte säker på att
kommunikationen eller dialogen var större. B.C. säger att glesbygdsinvånaren är mycket mer
informerad och kunnig om sin bys förutsättningar och de beslut som fattas i den byn än
jämförelsevis den som bor på Österäng, (som ligger inne vid centralorten), som inte alls har
den erfarenheten. B.C. anser att folk bör inse att de kanske inte kan få samma utbud om de
väljer att bo i en liten by på landsbygden som om de väljer att bo i Kristianstad.

5.3.1.3 Uppföljning av byastämmorna
Bo Christiansson anser att byborna har en god chans att genomföra sina önskemål, eftersom
frågor som väckts på byastämmor har lett till att invånarna samlat sig för att göra något. Han
tar upp ett exempel från Degeberga där byborna hade synpunkter på torget på orten, på
byastämman väcktes tanken att det skulle göras något åt detta. Kommunen avsatte medel för
detta och engagerade folk i Degeberga att komma med synpunkter och förslag, det blev en
gemensam satsning mellan kommun och byinvånare. I samband med detta startade en
kulturförening som genomför olika arrangemang i byn. B.C. tror att om byborna bara gjort vid
torget utan denna dialog med byborna hade byborna förmodligen varit glada men att det inte
hänt mycket mer. På detta sätt tycker B.C. att det hela har lett till att bygemenskapen har
stärkts, vilket han menar är en följd av byastämman. Bo Christiansson tror att det framöver
krävs en större delaktighet och gemenskap i byarna för att fler av deras önskemål ska
genomföras.

”…det är inte bara liksom vad som sägs på, på själva byastämman de där två, två och en halv
timmen, utan det, det viktiga är kanske egentligen vad som följer efter. Sen är det inte säkert
att svaret är det som byborna skulle vilja haft eller att, att man tillfredsställer genom svaret
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men alla, alla frågor får ett svar på det ena eller andra sättet.”, säger Bo Christiansson. B.C.
berättar att efter rundan de varit ute på, sammanfattas protokollen, delges kommunstyrelsens
arbetsutskott och frågorna skickas till respektive förvaltningar. Därefter sammanställs svaren,
vilka skickas ut till kontaktpersonerna på orterna som besökts. Jag frågade om B.C. känner till
vad som förändras eller inte förändras efter byastämmorna, då det gäller bybornas önskemål.
Han svarade att han kan få reda på det genom att läsa protokollet. Då det gäller frågor som ska
beaktas vid kommande planering är det inte alltid han vet när det händer, särskilt inte om det
inte ligger på kommunens bord. Om det lovats att en gatlampa ska sättas upp någonstans är
det inte säkert att B.C. vet exakt när det sker. Han säger dock att han känner till de flesta
frågorna ganska väl.

B.C. försöker förklara varför vissa förändringar kommer till stånd eller inte kommer till stånd,
men han menar att information är det absolut svåraste man kan ta på sig. Han tror ändå att
Kristianstads kommun är bättre än många andra kommuner på att informera. B.C. tar upp ett
exempel som han tycker visar hur svårt det är att få alla att ta del av den information som
sänds ut. I Kristianstads och Hässleholms kommun finns något som kallas för kvällstaxi, det
är en kompletteringstrafik. Kvällstaxin går från Kristianstad till de byar där det inte finns
busstrafik på kvällarna och kostar lika mycket som bussbiljetten kostar under dagtid. Den har
funnits i minst 20 år, kommunen skriver om denna möjlighet varje år, i informationstidningen
som går ut till alla hushåll. Dessutom har det varit reportage om kvällstaxin och politikerna
har berättat om den ute på byastämmorna, det står också i Skånetrafikens tidtabell om det.
Trots det berättar B.C. att han vid varje byastämma möter folk som inte känner till denna
möjlighet.

5.3.1.4 Förberedelser inför byastämman
B.C. berättar att inför en byastämma så läses protokollen från förra gången igenom. Oftast
känner politikerna till att det är vissa frågor som alltid kommer upp på vissa ställen. På många
ställen handlar det om vägarna, i många fall är det Vägverket som har hand om dem och B.C.
säger att det enda de kan göra är att skicka frågorna vidare. Vägverket har tagit det beslutet att
de inte åker ut på byastämmor, de vill genomföra den informationen själva.

5.3.1.5 Förändringar som förbättrar
B.C. berättar om ett projekt han skulle kunna tänka sig att prova, vilket kanske skulle leda till
en förbättrad kommunikation. B.C. berättar att uppe på ett byamöte i Huaröd, klagade
byborna och ville förändra hemtjänsten. B.C. säger att han skulle vara ganska öppen för att
göra en matematisk beräkning hur mycket våra äldrekostnader är och ge den summan till
byborna och låta dem disponera den på ett bättre sätt. Några, på byastämman, tyckte att det
var en jättebra idé och några tyckte det inte, de menade att det kanske skulle betyda att deras
utbud inte skulle stå i samklang med resten av kommunens utbud. B.C. berättar vidare att det
var en bybo som sa, lite skämtsamt, att de skulle aldrig klara av det för de skulle aldrig
komma överens och dessutom lade han till lite skämtsamt, att de då inte hade haft någon att
skälla på. B.C. menar att folk ibland vill mycket mer än vad de egentligen är beredda att ta
ansvar för.

5.3.2 Birgit Skoog

5.3.2.1 Allmänt om byastämmor
Birgit Skoog tycker att det är trevligt att komma ut och se lite av kommunen och träffa folk.
Folk får ser vilka politikerna är vilket kanske kan underlätta om de vill kontakta kommunen
om något och så menar hon att byborna får se att politikerna är ganska vanliga människor.



40

B.S. anser att byastämmorna fungerar bra och då det gäller relationen till byborna tycker hon
att den fungerar bra, beroende på hur man mäter. Funderar B.S. över vilka som kommer till
byastämman menar hon att man kan ifrågasätta hur bra relationen till byborna är. I allmänhet
är det medelålders och äldre som kommer, det är sällan yngre kommer till byastämmorna. Å
andra sidan menar B.S. att det kan vara de äldre som upplever problem med för få
bussförbindelser eller att affären läggs ner, eftersom de har svårare att ta sig till Kristianstad
än vad de yngre har. Samtidigt tror hon att avsaknade av yngre människor på byastämmorna
beror på att yngre saknar vanan att gå på möten. Det är också så berättar B.S. att
byastämmorna fungerar bäst på de minsta orterna, det kommer flest till de små byarna i
relation till hur många som bor där. Detta tror Birgit Skoog beror på att det inte ordnas lika
många aktiviteter på små orter och att invånarna har en närmare kontakt med varandra och
drar med varandra, till mötet.

5.3.2.2 Kommunikationen på själva mötet
B.S. anser att det ibland kan vara lite aggressiv stämning på byastämmorna men att det i år har
varit lugnt och trevligt och att byborna har haft väl förberedda frågor. Hon tycker att
kommunikationen på byastämmorna fungerar och att de får god respons från byborna.

Birgit Skoog berättar att mycket av kommunikationen förs under kaffepauserna, då
politikerna sätter sig ute vid borden och talar med byborna, annars följer mötet mötesagendan,
med frågor och svar. Ibland måste vi säga att vi inte kan svara på frågorna utan att vi måste ta
dem med oss för att senare ge svar, säger B.S.

Birgit Skoog tycker att byborna lyssnar på politikerna men att de också ifrågasätter det som
sägs. Ibland händer det att byborna berättar att de tagit upp samma fråga tidigare och att inget
har hänt, berättar B.S. Det är vid sådana tillfällen som B.S. frågar sig om byborna litar på
politikerna eller om byborna bara tycker att politikerna kommer ut och pratar bara för att
politikerna ska göra det. Kommunikationsproblem, som detta, tror B.S. kan bero på
förutfattade åsikter om politiker. B.S. tycker i och för sig att det kan vara bra att vara lite
skeptisk mot saker och ting och inte svälja allting, utan kritiskt granska.

5.3.2.3 Uppföljning av byastämmorna
Under mötet, säger B.S., att byborna framför sina synpunkter vilka politikerna sedan försöker
tillmötesgå i den utsträckning kommunen har möjlighet till. Frågorna och svaren från
byastämmorna skickas ut i form av ett protokoll. Frågorna har svarats på av nämnderna och
förvaltningarna, kommunen försöker följa upp så mycket de kan menar B.S. B.S. tycker att
byborna har en god chans att förändra det de önskar, särskilt då det gäller mindre kostsamma
önskemål. Större, dyrare önskemål ingår ofta i ett större sammanhang. Bredband är ett sådant
exempel berättar Birgit Skoog, kommunen har ännu inte fattat beslut om huruvida bredband
kommer att dras i kommunen och i så fall var, det är en kostsam procedur, detta gör att
politikerna inte kan lämna några besked om frågor som gäller bredband. B.S. säger att
politiker tvingas ha ett annat perspektiv än vad byborna har.

B.S. anser att politikerna, eller kommunen förklarar varför vissa förändringar kommit till
stånd eller inte kommit till stånd. Denna informationen sker genom protokollen som sänds ut
till kontaktpersonen/kontaktpersonerna på de olika orterna.

B.S. berättar att politikerna inte direkt följer upp vad som händer med bybornas önskemål
utan att det är tjänstemännen som arbetar med det. Å andra sidan ringer byborna till
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politikerna om det inte har hänt något efter byastämman, då tar Birgit Skoog eller den de
ringer till reda på vad som hänt med bybornas önskemål.

5.3.2.4 Förberedelser inför byastämman
Inför byastämman, säger B.S. att hon får de gamla protokollen från den byn hon ska besöka
och statistik på hur många som bor på orten, åldersfördelningen av dessa och deras civilstånd.

B.S. säger att det inte finns något förutbestämt som politikerna ska ta upp och att de inte vet
vad som kommer upp på byastämman. Vet politikerna att det är något speciellt på gång i byn,
som om en skola ska läggas ner, följer de ofta med någon som har hand om dessa frågor, i
detta fallet ansvarig för barn- och utbildningsnämnden.

5.3.2.5 Förändringar som förbättrar
B.S. berättar att kommunalpolitikerna diskuterat om de ska ha med sig någon positiv
information som rör byn de besöker. Hon vet att det är gjort någon gång tidigare. ”…man
kanske skulle förbereda så att man har någonting med sig, å presentera någonting nytt så att
människor känner att, att de inte är bortglömda i den delen av kommunen utan att man gör
någonting även för dem, det är, det är väl det som ibland skymtar fram, va, att man tycker
ändå att, allting går till Kristianstad och till Åhus men, eh, även om vi, vi gör en hel del för de
andra, andra orterna också”, säger Birgit Skoog.
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6. Analys

Åsikterna om byastämmor skiljer sig åt mellan de byborna och politikerna som deltagit i
denna studie, inte bara mellan grupperna utan även inom grupperna. Om man ser till bybornas
åsikter är några positiva andra negativa, dock har alla synpunkter på hur byastämmorna
fungerar idag. Merparten vill hålla kvar vid byastämmorna, men förändra vissa delar av dem.
I inledningen skrev jag att allt går att förbättra, jag är fortfarande av den åsikten och ska
genom att visa på deltagarnas synpunkter, önskemål och kritik ge förslag på hur
byastämmorna kan förbättras kommunikativt. En del förändringar går lättare att genomföra än
andra, en del förändringar kräver att attityder förändras vilket är betydligt svårare än att göra
rent konkreta förändringar. Man kan säga att byastämmorna i sin nuvarande form väcker
många känslor, varav mycket är klagomål. Det krävs att bägge parter, framförallt politikerna
arbetar för att två-vägs-kommunikationen ska bli bättre. Politikerna bör hela tiden arbeta för
att byastämmorna, i alla avseenden ska efterlikna den symmetriska kommunikationsmodellen.
Jag tycker att politikerna ska fundera över hur en kommunikationssituation ser ut, de kan dra
nytta av den utvecklade basmodellen, Figur 1, i teorin. Det kan göra dem uppmärksamma på
de hinder som kan uppstå i kommunikationen. Jag går i följande kapitel in på modellens olika
beståndsdelar och de problem de innebär.

Jag har undersökt om olika åsikter kan vara gemensamma för en åldersgrupp, kan bero på
könstillhörighet, vilken ort de bor i eller hur många byastämmor de besökt. Jag har dock inte
kunnat dra några sådana paralleller. Vad jag har funnit är att deltagarna i fokusgruppen i
Träne inte var lika kritiska som deltagarna i fokusgrupperna i de andra byarna. Anledningen
kan vara att tre av de fyra deltagarna i Träne var politiskt aktiva på sin fritid.

Det går att dela in byborna som deltog i fokusgrupperna i andra grupperingar. Jag har funnit
fyra olika förhållningssätt byborna har till byastämmorna, så som byastämmorna fungerar
idag, därmed kan man dela in deltagarna i fyra grupper. De är, 1, de som har ett, i stort sett,
genomgående kritiskt förhållningssätt till byastämmorna, 2, de som är övervägande kritiska
till byastämmorna, 3, de som är lika kritiska som positiva till byastämmorna, 4, de som håller
med övriga talare. Man kan även tänka sig att det finns två grupper till som inte är
representerade bland deltagarna. 5, de som är övervägande positiva till byastämmorna, 6, de
som är enbart positiva till byastämmorna. Jag har placerat deltagare B, D och G i kategori 1,
A och H i kategori 2, J, K, L, M, C och I i kategori 3 och F och E i kategori 5. Idealtypen är
självklart att alla ska vara nöjda med byastämmorna och därmed tillhöra kategori 6. Självklart
med förhoppningen att även politikerna är nöjda med byastämmorna. Eftersom jag diskuterat
ämnet byastämma med flera bybor, (13 st), tror jag att det kan finnas liknande åsikter hos alla
andra kommuninvånare som besöker byastämmor som hos deltagarna i fokusgrupperna. Jag
tror att övriga kommuninvånare som besöker byastämmor kan ha liknande åsikter som
deltagarna och att detta material, just därför, kan användas för att göra byastämmorna till en
bättre två-vägs-kommunikation och effektivisera dem.

Jag har funnit en del liknande åsikter bland deltagarna i fokusgrupperna, som jag även tagit
upp med politikerna. Många av deltagarna tycker att byastämmorna hålls för sällan, att
politikerna förbereder sig för dåligt, att det är dålig uppföljning av frågorna och önskemålen
byborna uttrycker på byastämman, de vill se fler resultat på förändringar efter byastämmorna.
Detta tar jag upp nedan, eftersom det är sådant som bör förändras för att byastämmorna ska
bli bra och alla ska bli nöjda. Jag tar också upp andra exempel på hur byastämman fungerar
som de intervjuade byborna och politikerna tagit upp och som bör belysas för att byastämman
ska fungera bättre. De flesta av ovanstående saker som byborna som deltagit klagat på tycker
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politikerna fungerar bra och det tycker jag är viktigt att lyfta fram, eftersom parterna måste
förstå varandra för att kommunikationen ska fungera.

Nedan har jag då jag kunnat se att deltagare av en eller flera av grupperna, d v s kategorierna
1-4, har liknande åsikter, belyst detta. Detta gör det möjligt att delvis se ett mönster på vad
grupperna tycker och vad alla är negativa till och vad endast de mest kritiska grupperna
reagerar mot. Jag menar att då deltagare från alla grupperna är av samma uppfattning bör
politikerna ta det på allvar. När det endast är den mest kritiska gruppen som har synpunkter
kan det fortfarande vara viktigt att ta tag i det men att politikerna bör börja med att förändra
de delar som alla är kritiska mot och sedan gå vidare med andra delar. Rent allmänt kan jag
säga att det ofta är deltagare från flera olika grupper som är av samma uppfattning.

6.1 Åsikter om politiker och massmedias roll i detta

I teoriavsnittet talar jag om synen på politiker. Ett allmänt missnöje med politiker och
förutfattade åsikter som går ut på att politikerna inte bryr sig om någon annan än sig själva
kan skada kommunikationen på och i samband med byastämmorna. I teorin har jag skrivit att
beroende på vem som framför ett budskap tror folk mer eller mindre på det. Finns det ett
politikerförakt bland lyssnarna på byastämman försvårar det kommunikationen eftersom
politikernas trovärdighet är låg. Problemet är att om folk är avigt inställda till politikerna, då
haltar kommunikationen redan från början och då måste det läggas tid på att återvinna detta
förtroende. Det tror jag att politikerna, till viss del, kan göra genom att förklara vad deras mål
med byastämman är och genom att förklara sina begränsningar och sina möjligheter och
varför saker och ting är som det är. Jag menar att politikerna måste, i större utsträckning,
förklara varför de kan eller inte kan svara på olika frågor och varför vissa önskemål
tillgodoses medan andra inte gör det.

Att förändra folks attityder tar tid och det är inte självklart att det går. Det kanske räcker om
parterna får en förståelse för varandras situation och att de lyssnar till varandras åsikter. En
del av deltagarna i fokusgrupperna uttrycker ett missnöje med politikerna och har förutfattade
åsikter om politiker. Deltagare B i Skepparslöv tycker att politikerna mest ser till sina egna
och varandras behov och inte bryr sig om någon annan. A talar om att det är bra att politikerna
kommer ut på byastämmor, så att de får se hur det är att leva i verkligheten. G i Degeberga
tycker att det finns en osynlig gräns mellan politiker och övriga medborgare, att det är för
mycket höga tjänstemän inom politiken. Han tycker också att det sunda förnuftet inom
politiken har försvunnit och att politiker mest pratar men sällan utför något. Både F och G
tycker att politikerna bör vara bättre insatta i samhället. Dessa åsikter visar att det finns
förutfattade meningar om politiker och att alla politiker dras över en kam. Det är främst de två
mest kritiska grupperna av deltagare, d v s kategori 1 och 2 som även är kritiska till politiker i
allmänhet. Jag tror att massmedia har stort inflytande över människors åsikter om politiker. I
teorin har jag tagit upp litteratur som också tror på massmedias starka inverkan på människor.
Bengtsson skriver att massmedierna kan utgöra ett informationshinder och ha en destruktiv
roll. Massmediernas bild av politikerna kan vara den enda bild medborgarna får av politiken
och denna bild kan likställas med sanningen. Media handlar många gånger om att skapa
sensationer för att få en stor publik, sensationer skapas ofta genom att ta fram skandaler
politikerna varit inblandade i och inte genom att redogöra för det politiska arbetet, (se
teoriavsnittet). Med detta i åtanke är det lätt att tro att A, B, F och G:s åsikter färgats av
massmedia. Deltagarna i Träne nämner också massmedias negativa inverkan, de menar att
massmedia har en förmåga att skildra folks sämsta sidor eftersom media handlar om att skapa
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sensation. Bengtsson skriver också att massmediernas intressen inte alltid överensstämmer
med medborgarnas intressen, men att många anser att medierna har störst inflytande över våra
politiska attityder. Bengtsson tillägger att allt fler politiker blir medvetna om detta och tar
hjälp av medierådgivare som hjälper dem att utforma deras budskap på ett sätt som gör att
media vinklar budskapet på det sätt politikerna önskar. Jag tycker att det är viktigt att göra
såväl politiker som medborgare uppmärksamma på massmedias genomslagskraft. Genom att
förklara hur massmedia, många gånger, utformar sina budskap och vilka tankar som ligger
bakom dem kanske det kan leda till att folk är mer kritiska till det som skrivs och sägs i
media.

Enligt min mening är byastämmorna beroende av att bybor och politiker har en förståelse för
varandras åsikter och situation. Om det är så att det finns bybor på byastämmorna som redan
innan mötet har en bestämd uppfattning om att politikerna endast åker ut till byarna för att det
gynnar politikerna blir kommunikationen redan från början lidande. Birgit Skoog tror att det
finns bybor som tror att politikerna åker ut på byastämmor för att de, (politikerna), ska göra
det. Hon tror också att dessa åsikter kan hänga ihop med ett politikerförakt. Bo Christiansson
menar att byborna kan ha svårt att förstå att politikerna inte råder över allting, att de inte kan
besluta, eller ge svar på alla frågor eftersom kommunen inte har hand om detta. Jag kommer
senare i analysen att återkomma till förståelsen för varandras åsikter och situation och gå
närmare in på själva kommunikationsprocessen. Birgit Skoog är alltså medveten om att det
finns förutfattade åsikter om politiker och Bo Christiansson har konstaterat att parterna inte
alltid har förståelse för varandra. Längre fram går jag närmare in på störningar i
kommunikationen som kan leda till att förståelsen för varandra minskar, jag kommer också att
komma med förslag på hur detta kan avhjälpas. Nu håller jag mig dock kvar vid de allmänna
åsikterna om politikerna.

Som jag tidigare diskuterade kan en negativ inställning till politikerna, från medborgarnas
sida, betyda att kommunikationen på byastämman inte kan förbättras. Därmed tycker jag att
det är viktigt att arbeta med att förändra denna inställning, på bred front. Stereotypa
uppfattningar om personer eller om en grupp av människor är svåra att förändra, vilket jag
skrivit i teoriavsnittet. Politikernas image, den syn folk har på politiker, måste förändras, blir
mer neutral. Retoriken är ett vapen i kampen om en förbättrad syn på politiker, politikerna
måste argumentera för sin sak och skapa förtroende för den egna personen och partiet. Det
gäller att utnyttja tillfällen som ges och arbeta aktivt för att folk ska ändra uppfattning. Både
Nilsson, Waldemarson och Bengtsson, skriver om det arbete som krävs för att förändra
människors uppfattning och övertyga dem om att det de säger är riktigt, (se teorin).
Kristianstads kommun har en egen tidning, vilken politikerna kan använda sig av för att
försöka förändra attityder och visa den sida av sig själva som de vill förmedla till invånarna,
inte den bild andra medier kanske visar. Det negativa med detta är att det fortfarande inte
skapas en neutral bild av politikerna, den bild politikerna visar upp av sig själva, i sin egen
tidning är förmodligen en bild som gynnar dem och som endast visar på de positiva sidorna.
Det är framförallt politikerna som tjänar på att förändra sin image. Ser vi istället till
medborgarnas bästa skulle det bästa vara om det funnits en neutral part som skildrade
politikerna på ett objektivt sätt. Eftersom det är människor som skapar medierna och
människor har känslor och åsikter är inget objektivt. Dessutom är det någon som äger det
medium som ska förmedla budskapet som skapas och denna någon har förmodligen redan
åsikter om vad det är som gynnar mediet och vilken form budskapet ska ha och vad som ska
förmedlas. Det är inte svårt att förstå att detta resonemang kan förvilla, vad jag menar är att
bakom varje budskap finns en tanke, varje budskap är skapat för att gynna någon. Det positiva
om politikerna själva skapar budskap är att det inte enbart är massmediernas sida som
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skildras. Det tillkommer information som har ett annat syfte än att kommersiella medier ska
tjäna pengar. Medborgaren måste lära sig att kritiskt granska och ifrågasätta det som står i
tidningar eller det som sägs på radio och i TV, oavsett vem som är avsändaren. Jag vill
slutligen påpeka att det kan finnas negativa åsikter om politiker som inte är förutfattade, utan
som har viss grund. Det viktiga som jag ser det är att inte generalisera och att inte lita på allt
som media publicerar.

6.2 Förberedelser

Deltagarna i Träne tycker att byastämmorna annonserats på ett bra sätt, vilket är väsentligt för
att det ska komma bybor till byastämmorna. Det visar att det finns de som tycker att
byastämmorna meddelats grundligt. De två intervjuade politikerna ifrågasatte varför det inte
kommer fler yngre till byastämmorna. Utifrån detta kan jag tycka att det inte beror på att
byastämmorna inte annonseras tillräckligt, så att alla inte vet när, eller att byastämmorna
finns. Å andra sidan kanske yngre inte tar sig tid att läsa tidningarna lika noggrant som äldre.
Det kanske krävs att kommunen använder sig av andra medier för att nå ut. Birgit Skoog har
en annan teori, om att det är de äldre som upplever att det finns fler problem eller att
problemen är större för de äldre och att det är därför de kommer. H i Degeberga menar att
politikerna måste locka med något för att folk ska komma till byastämmorna, hans förslag är
teman, underhållning, pålästa politiker och möjlighet att ta vissa beslut.

Deltagarna i alla tre fokusgrupperna har synpunkter på politikernas förberedelser inför
byastämman. De är alla kritiska till den kunskap som politikerna besitter, eller snarare, (i
bybornas ögon), saknar, när de åker ut till byastämmorna. Deltagarna säger att politikerna
borde vara insatta i frågor som brukar komma upp och kunna svara på de frågor som varit
uppe tidigare. Alla anser de att politikerna borde ha läst tidigare protokoll och satt sig in i
vilka förändringar som gjorts, inte gjorts, anledningarna till detta och kunnat svara på frågor
som varit uppe tidigare. Både Birgit Skoog och Bo Christiansson säger att de förbereder sig
inför byastämmorna genom att läsa genom protokollet från senaste byastämman i byn de ska
besöka. B.C. säger att politikerna ofta känner till att det är vissa frågor som alltid kommer upp
i vissa byar. B.S. säger däremot att de inte känner till vilka frågor som kommer upp på
byastämmorna om det inte är något speciellt på gång i byn. Bo Christiansson säger sig alltså
känna till vilka frågor som kommer upp, ändå känner byborna att politikerna inte är
tillräckligt förberedda. Det kan möjligtvis bero på att det finns hinder i kommunikationen,
brus. Brus är svårigheter eller störningskällor. I Osgood/Schramms cirkulära modell, (som
finns illustrerad i teoriavsnittet), visar hur ett meddelande kan förändra innebörd p g a att
mottagaren avkodar och tolkar budskapet på ett annat sett än vad sändaren hade tänkt sig då
denne kodade budskapet.

Jag tror att politikerna, i viss mån, är omedvetna vilket irritationsmoment det är för byborna
att politikerna inte kan ge svar på frågor som varit uppe tidigare eller att de inte känner till vad
som hänt/inte hänt i byn och varför/varför inte. Jag tror också att mycket grundar sig i dålig
feedback. Feedback är, som teoriavsnittet förklarar, viktig för att kommunikationen ska
fungera. Eftersom feedback ger information om budskapet har nått fram och fått rätt effekt,
vilket i sin tur gör att sändaren kan anpassa sitt budskap efter mottagarens behov, tror jag att
kommunikationen saknar en god feedback. Deltagarna i fokusgrupperna är missnöjda med
politikernas kunskap om byn och de frågor som är viktiga för byborna men har kanske inte
varit tydliga nog med att förklara det för politikerna. Feedback både ger och tar man, det
gäller bägge parter.
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Ett aktivt lyssnande är, avgörande för att ett budskap ska uppfattas korrekt. Det visar att det
finns en vilja att förstå den andre och relationen blir troligen bättre. Deltagarna från
Degeberga menar att politikerna visar, genom att anlända förberedda, att de lyssnat på vad
som tidigare sagts och att de bryr sig och gör vad de kan för att önskemålen ska bli
tillgodosedda. Feedbacken måste alltså förbättras, politiker och bybor måste bli bättre på att
ge och ta respons från varandra. För att feedback ska kunna existera måste de också lyssna
aktivt på varandra. I teoriavsnittet skrev jag att alla möten bär på frukter och bördor från
tidigare möten och att det därför är viktigt att fundera över tidigare kommunikationsproblem
och orsaker till dessa för att förbättra nästa möte. De bägge politikerna anser att de förbereder
sig inför byastämmorna medan byborna inte anser att de förbereder sig, åtminstone inte i
tillräcklig utsträckning. Genom ett mer aktivt lyssnande och grundlig feedback kan politikerna
informeras om att de behöver förbereda sig bättre, vilket i sin tur kan förbättra nästa möte. På
så sätt kan bördorna minska och frukterna öka.

G och H i Degeberga efterlyser en analys från kommunledningens sida, de anser att
byastämmorna skulle förbättras avsevärt om politikerna hade tänkt igenom vad byastämmorna
ska användas till. Här kan jag göra en direkt hänvisning till teorin och det stycke som
behandlar vikten av att ha en genomtänkt analys och konkreta mål som beslutsunderlag för att
kunna planera ett möte. Genom att utarbeta gemensamma mål för byastämman, vilka delges
såväl politiker som bybor har parterna gemensamma förväntningar och krav på mötet. Som
jag nämnde i teorin tycker jag att det kunde vara klokt om politiker och bybor gemensamt
utformar en plan för hur byastämman ska gå till och vilka dess mål bör vara. De
kommuninvånare som vill vara med och utforma byastämman skulle kunna lämna förslag via
Internet eller via traditionell postgång. Politikerna skulle då kunna skapa en grundplan, där de
skriver ner hur de tycker att byastämman ska gå till och vad dess mål är, vilken de sedan kan
komplettera med en del av kommuninvånarnas förslag. På så sätt kan bägge parter känna sig
delaktiga i utformningen av byastämmorna, samtidigt som alla får en skriven plan om hur
byastämmorna ska gå till, med byastämmans mål. Jag tror att många av de
kommunikationsproblem som finns på byastämmorna nu beror på att det finns olika
förväntningar på hur de ska fungera. Detta kan vi se genom att blicka tillbaka på empirin, Bo
Christiansson anser att det viktigaste på byastämmorna är att byborna får uttrycka sina åsikter
och berätta vad de vill förändra, han tycker helt enkelt att det är viktigast att byborna får prata
av sig. Ser vi istället på vad deltagarna i Skepparslöv, Degeberga och Träne tycker så är det
viktigt för dem att se förändringar efter byastämman, de vill att deras önskemål ska
förverkligas. Deltagarna i Skepparslöv och Degeberga önskar att politikerna kunde ta beslut
på plats, ute på byastämman, då byborna berättar vad de vill förändra. Deltagarna i Träne
önskar också att de fick se resultat snabbare. Som det är nu anser många av de intervjuade
byborna att politikerna åker ut till byarna för att vinna röster eller för att de känner sig
tvungna. Min uppfattning är att en del kritiska åsikter, som de ovanstående, kan avhjälpas
genom att det utformas en plan för hur byastämmorna ska gå till och vilka dess mål är. En
plan som alla ska få ta del av, såväl politikerna som besöker byastämmorna som de berörda
kommuninvånarna. Jag tror att det finns en chans att fler besöker byastämman om de fått en
lapp i brevlådan om vad byastämmans syfte är, eftersom jag tror att det känns som att det är
större chans att något händer om det finns mål. Symmetrimodellen handlar om delaktighet
och det gäller att sträva för att öka den.

Deltagarna i Skepparslöv och Degeberga tog upp förslag på hur byastämmorna kan förbättras
genom att förändra förberedelserna inför mötena. Det tror jag kan vara nyttigt för politikerna
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att titta närmare på, det är möjligt att en del av de förslagen kan vara användbara och i
förlängningen förbättra kommunikationen.

6.3 Mötet

Alla är eniga om att byborna får tala i den utsträckning de önskar på byastämman. Bo
Christiansson säger att han aldrig avslutat ett möte då det fortfarande varit någon som vill ta
upp något mer. Det finns dock en rad andra synpunkter på hur byastämmorna fungerar som
byborna tog upp under fokusgrupperna.

Byborna som deltagit i fokusgrupperna har kritik mot kommunikationen på mötet. En del
säger att politikerna inte lyssnar och tar hänsyn till det som sägs, utan rycker bara på axlarna.
Vissa säger att bybornas åsikter inte tas på allvar och att det är så pass långt mellan
byastämmorna att politikerna har möjlighet att glömma det som sades på mötena. De tycker
inte att politikerna kunde svara på frågorna utan alltför ofta sa att de skulle ta med sig
frågorna och att de inte kan ta beslut på plats. Många av deltagarna som tillhör grupp 3 är inte
alls så kritiska, de säger att de inte får raka svar men tillägger att de förstår att det är svårt för
politikerna att ge raka svar eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle. Jag tror att det är
dags att utveckla vad brus är. Brus är svårigheter eller störningskällor i kommunikationen.
Anledningen till att jag tar upp brus i samband med dessa synpunkter är att Bo Christiansson
berättat att byborna inte förstår att kommunen inte råder över allting. B.C. säger att det aldrig
varit politikernas utsikt att kunna svara på alla frågor och att deras uppgift många gånger kan
vara att föra frågorna vidare till nästa instans. Jag vill därmed visa att det kan finnas
störningar i kommunikationen. Byborna är missnöjda och menar att politikerna inte lyssnar
eller bryr sig om bybornas önskemål och att politikerna inte kan svara på frågorna medan
politikerna, eller B.C. i detta fall, säger att de aldrig har utgett sig för att kunna svar på alla
frågor och att politikernas uppgift många gånger blir att föra frågorna vidare eftersom de inte
tillhör kommunens ansvarsområden. Jag tror att de bägge parterna till viss del är omedvetna
om detta. Därför menar jag att det är viktigt att uppmärksamma att det finns brus i
kommunikationen och se vad det är som orsakat det och rätta till det. Nu låter det väldigt
enkelt, vilket jag är medveten om att det inte är. Det går att förenkla det och inse att det finns
brus i kommunikationen och åtgärda det genom att politikerna i tydliga ordalag förklarar sin
situation.

Att politikerna tidigare förklarat att de inte kan svara på alla frågor eftersom det ligger utanför
den kommunala beslutskompetensen tvivlar jag inte på, men eftersom det inte har uppfattats
av alla behöver detta förklaras tydligare och på ett annat sätt. På de byastämmor jag besökte
nämnde politikerna att det inte var deras bord i samband med frågorna. Istället tror jag att det
är bättre att politikerna inleder med att förklara vad som tillhör kommunens arbetsområde,
detta skulle kunna göras utifrån föregående protokoll. Vid inledningen av varje byastämma
går politikerna igenom föregående protokoll, där finns det alltid frågor som andra instanser
har svarat på eftersom de legat utanför kommunens beslutskompetens. I samband med att
politikerna förklarar vad som hänt med de frågor som andra instanser haft hand om kan de
förklara att de sänder frågor av den typen vidare men att de omöjligt kan svara på dem under
mötet och att de inte heller råder över hur lång tid det tar att få svar på dessa frågor. Jag tycker
att det är en god idé att sammanfatta kommunens arbetsuppgifter på ett papper, vilka frågor de
har hand om, detta skulle kunna läggas ut på Internet men också delges kommuninvånarna i
Kristianstads kommuns tidning i samband med att byastämmorna annonseras. Ett stycke, i
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tidningen, med kommunens beslutsområden intill informationen som berättar i vilka byar det
kommer att hållas byastämmor.

Bo Christiansson är medveten om att det är svårt att nå ut till alla med ett budskap. Det kan
bero på att förmedlaren av budskapet inte uttryckt sig tillräckligt tydligt. En annan anledning
till att folk inte alltid lyssnar eller uppfattar all information, har med den tid vi lever i att göra.
Tidningar, radio, TV, reklampelare, m m, vi blir ständigt matade med information, det kan bli
för mycket att smälta. I teoriavsnittet har jag skrivit om informationsöverflöd och att det
handlar om att välja rätt informationskanal. Jag tror också att det är viktigt att ta tid på sig när
man berättar något som man vill att alla ska uppfatta. Budskapet bör förmedlas tydligt och
sändaren måste ta reda på att alla uppfattat budskapet. Det finns många andra fällor också,
vilka kan orsaka en rad problem. Sändaren måste vara medveten om att det inte är säkert att
mottagaren uppfattar budskapet på samma sätt som sändaren avsåg, eftersom vi kanske inte
har samma bild av verkligenheten. Missförstånden kan minskas genom att inte använda
dubbla budskap, generaliseringar eller antydningar.

En del av byborna har inte bara synpunkter på att politikerna inte kan svar på tillräckligt
många frågor, de vill också att politikerna ska ha beslutanderätt och kunna ta beslut ute på
byastämmorna. C menar att det skulle få honom att känna att politikerna verkligen bryr sig
om bybornas behov och önskemål. G vill att politikerna som besöker byarna ska ha
befogenhet att lova förändringar i byn, som det är nu tycker G att politikerna slingrar sig när
de svarar att det inte är deras bord och att de ska återkomma till frågan. De flesta i grupp 2
och 3 håller med men förstår att politikerna inte kan stå och lova en massa. Det finns dock en
önskan hos alla deltagarna att beslut skulle kunna fattas på byastämman, de vill speciellt att
beslut ska kunna tas i frågor som varit uppe på tidigare byastämmor, jag tror det har att göra
med att byborna känner, eller är rädda för att deras önskemål glöms bort eller ignoreras om de
inte behandlas omedelbart. Det tror jag bottnar i en misstro på politikerna, där byborna av
någon anledning känner att det inte händer något om det inte sker något med en gång. Jag ska
återkomma till uppföljningen av byastämmorna längre fram och vad som händer med
bybornas önskemål. B.C. menar att de flesta byborna nöjer sig med att få ta upp och vädra
sina åsikter och tala om för politikerna vad som är fel. Jag tror att detta är en förenkling av
verkligheten, många bybor tycker säkert att det känns bättre efter det att de fått ventilera sina
åsikter men samtidigt tror jag att det är viktigt för byborna att de känner att det händer något
också och att de inte går till mötet bara för att klaga och sen inte se någon förändring.
Återigen kan man säga att det finns brus i kommunikationen och jag tror att en bättre
feedback är lösningen till mycket av detta. Det visar uppgifterna att B.C. menar att det
viktigaste är att byborna får tala med politikerna och deltagarna i fokusgrupperna tycker att
det är viktigast att det sker förändringar efter mötena. Feedback är inte alltid lätt att få eller att
ge på rätt sätt, den ska vara direkt, ärlig, relevant och konkret. Eftersom parterna inte tränas i
detta, tror jag att framförallt politikerna, eftersom det är de som styr mötet, bör vara
uppmärksamma på feedback, rent generellt. Feedback är den respons som den andre parten
ger efter att man sagt eller gjort något. Oftast kommer någon form av reaktion från den andre
och det gäller då att snappa upp detta och ta det till sig och förändra sin roll efter det. Ett
aktivt lyssnande är avgörande för att uppfatta feedback. Brus, feedback och ett aktivt
lyssnande kommer jag att återkomma till fler gånger, min uppfattning är att det är det som är
nyckelorden för att förbättra kommunikationen i det här fallet. Kommunikationen skulle vara
mycket bättre om parterna förstod varandra bättre, jag tror att de ofta talar förbi varandra.

B.C. förklarar att det kan finnas inbyggda motsättningar mellan byborna också och att det inte
är lätt att spegla en samfälld uppfattning. Byastämmorna kan också speglas av några enstaka
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frågor som någon bestämt sig för att driva men som inte speglar allas uppfattningar om vad
som är viktigt. Deltagarna i Skepparslöv tycker, även de, att det finns personer som alltid ska
köra sitt eget race och alltid ska höras och som i allt för stor utsträckning klagar på petitesser.
Med det vill jag säga att det inte är lätt för politikerna att ta beslut då byborna är oense om vad
de vill ska ske eller då det egentligen bara är ett fåtal som önskar en förändring. Så oavsett
omedelbar beslutsrätt eller inte är det inte alltid enkelt att ta beslut som uppskattas av alla. Nu
finns det dock från och med 2001 en pott med pengar som avsatts för att tillgodose bybornas
önskemål snabbt. Det gäller mindre kostsamma projekt men det kan, med hjälp av denna pott
pengar, tas en del beslut under byastämman. Det är nyligen infört men jag tror att det är något
som kommer att uppskattas av byborna. Det gör att de kan se förändringar, om än små, snart
efter byastämman. Jag tror att det kommer få byborna att känna att byastämmorna verkligen
är till för deras skull, i större utsträckning än nu. Som det är nu tycker en del av deltagarna att
byastämmorna är till för politikerna, (se ovan), får byborna däremot se resultat tror jag att det
lockar fler att delta och engagera sig eftersom de kan känna att det finns en chans att deras
önskemål blir tillgodosedda. B.S. berättade om en idé som kommunalpolitikerna har
diskuterat att införa och som jag också tror kan locka fler deltagare och få dem mer positivt
inställda till byastämmorna. Tanken är att politikerna ska ha med sig någon positiv
information som rör byn de besöker för att byborna inte ska känna att kommunen inte gör
någonting för dem.

På två, (Skepparslöv och Träne), av de tre byastämmorna har deltagarna sagt att de tycker att
det är för långt mellan mötena. De förslår att byastämmorna ska hållas en gång om året på alla
orter, de menar att det skulle sätta mer press på politikerna och att det skulle leda till att fler
av deras önskemål skulle bli verklighet. Människor är lika på många plan, vilket leder till
generaliseringar, något som kan skada dessa möten. Det är lättare att generalisera då parterna
aldrig lär känna varandra, vilket är svårt då mötena hålls så sällan, inte sagt att parterna hinner
lära känna varandra om de träffas en gång om året men politikerna skulle ha chansen att träffa
byborna oftare och oftare höra deras åsikter, vilket skulle kunna leda till en bättre relation och
därmed en bättre kommunikation. Det är viktigt att tänka på att människor också är unika och
oförutsägbara, olikheterna gör kommunikation och samspel svårtolkat och leder till många
missförstånd. Det kan vara så att en del av dessa missförstånd skulle minimeras om det finns
möjlighet för politiker och kommuninvånare att träffas oftare och få en bättre förståelse för
varandra. Problemet är, som så många gånger, tiden. Bo Christiansson säger att det har
diskuterats att hålla byastämmorna oftare men politikerna hinner helt enkelt inte med. Därmed
konstaterar jag att det skulle vara fördelaktigt om byastämmorna hölls oftare men att det
skulle innebära väldigt mycket extra arbete av politikerna och att det kanske inte är
genomförbart tidsmässigt. Därmed ska jag gå vidare och undersöka andra
kommunikationsproblem och se om och hur de i så fall går att lösa eller förbättra.

I i Degeberga tycker att politikerna ska tänka på vilket språk de använder, kommunpolitikerna
ska tala så att alla förstår. I menar att politikerna använder sig av ord som låter fina men som
alla inte förstår, hon tycker att det är oförskämt. För att referera till teorin så ska
kommunikationen vara konkret så att alla förstår. Sändaren ska ta hänsyn till människors
förkunskaper, språk, kultur och uppgifter. Det språk som används kan leda till
kommunikationsproblem om alla inte förstår. Jag tror att det är oerhört viktigt att tänka på
detta, förstår inte deltagarna vid byastämman allt som sägs kan det skapa motsättningar och
det kan lätt bli ett stort irritationsmoment för de som inte förstår. Detta kan sedan påverka
mötet och inställningen till politikerna. Det kan, som jag ovan visat på, uppstå en rad
kommunikationsproblem då parterna har olika föreställningar om hur byastämmorna ska gå
till och vad de vill ha ut av dem och detta kan vara problem som inte alltid är så lätta att lösa,
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även om jag tagit fram förslag på hur det kan gå till. Vad jag menar är att det är enklare att
anpassa språket så att alla förstår och undvika detta kommunikationsproblem och allt det kan
leda till.

Politikerna vet vilken målgruppen är, problemet är att det är en bred målgrupp. Politikerna
måste koncentrera sig på vad målgruppen kräver av dem för att byastämman ska bli en bättre
två-vägs-kommunikation som fungerar mer effektivt. Den symmetriska modellen och den
information om hur den bör fungera kan hjälpa politikerna att förbättra kommunikationen,
samtidigt kan min empiriska studie och mina råd ge svar på vad byborna kräver av
byastämman och vad som kan göras för att nå dit. Detta i samarbete med resterande
information i analysen.

6.4 Uppföljning

En del av kommunikationsproblemen på och i samband med byastämman tror jag beror på att
byborna inte är nöjda med uppföljningen av byastämmorna, åtminstone är det vad som kan
utläsas från fokusgruppdeltagarnas åsikter. G och deltagarna i Träne säger att de inte fått reda
på varför vissa saker förändras eller inte förändras, de menar att det skulle göra det lättare att
förstå politikerna och acceptera att önskemålen inte leder till förändringar. Deltagarna i Träne
tycker även att det är sällan deras önskemål blir till verklighet. C har sympati med politikerna
och talar om något jag tidigare tagit upp, nämligen svårigheterna för politikerna att tillgodose
bybornas önskemål då inte byborna är överens. G i Degeberga är inte lika förstående som C.
G menar att byborna lovat att de ska göra vissa förändringar men sedan inte utfört dem, utan
han har varit tvungen att ringa och tjata. Bo Christiansson och Birgit Skoog anser att byborna
har en god chans att genomföra sina önskemål. B.S. säger att kommunen försöker tillgodose
bybornas önskemål i den utsträckning de kan. B.C. säger att alla frågor får ett svar, men inte
alltid det byborna önskar. Han säger också att han försöker förklara varför vissa förändringar
kommer till stånd eller inte kommer till stånd, men att information är det absolut svåraste man
kan ta på sig. B.S. tycker att politikerna eller kommunen förklarar varför vissa förändringar
kommer till stånd eller inte gör det, genom protokollen som sänds ut. Här kan vi se att de
bägge parternas, (bybornas och politikernas), åsikter går isär ganska kraftigt. B.S. är medveten
om att byborna inte alltid är nöjda med uppföljningen och inte tycker att det händer något,
vilket hon tror kan leda till att byborna inte litar på politikerna. Detta påverkar
kommunikationen eftersom byborna respektive politikerna har olika uppfattning i dessa
väsentliga frågor, jag ska därmed försöka ta fram exempel på hur detta kan lösas och
kommunikationen förbättras. Politikerna tycker att protokollen är tillräckliga som uppföljning
av frågorna och önskemålen från byastämman vilket inte byborna tycker och anser att
politikerna ska engagera sig mer.

Vid kommunikationsstörningar ska fokus ligga på problemet, (saken), aldrig personen, om
man vill hålla sig från konflikt eller lösa konflikten. Ett misstag är att vi förutsätter att andra
förstått vad vi menar och att vi uppfattat andra så som de avsett. Kommunikationen måste
alltså förbättras, det finns ingen mening i att fundera över vem som gjort fel. Jag tror också att
mycket bottnar i ovanstående, att vi tror att vi förstår varandra. Politikerna måste därmed
utöka informationen och uppföljningen av byastämmorna och förklara varför det sker/inte
sker förändringar. I protokollen, som sänds ut till byborna efter byastämman, finns svar på
frågorna och önskemålen, men dessa måste utökas och förtydligas. En del av deltagarna talar
om uppföljning av frågorna och att de efter några månader till ett år ska ta reda på vad som
hänt med deras önskemål, detta för att sätta press på politikerna. Jag tycker att kommunen kan
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ta fram protokollen, efter ett år, ta reda på vad som hänt med frågorna och uppdatera byborna.
Det får troligen byborna att känna sig viktigare och känna att de inte är bortglömda, samtidigt
som kommunen slipper en del klagomål från bybor som är irriterade på att inget händer. B.C.
har ett annat förslag på hur byborna ska kunna påverka och själva se till att det verkligen blir
en uppföljning av deras önskemål. Hans förslag går att läsa i helhet i empirin men går ut på att
byborna själva ska få göra något av de pengar kommunen annars distribuerar till hemtjänsten,
på så sätt får de se om de kan göra det bättre själva och vara delaktiga i att förbättra
hemtjänsten. Detta kan inte överföras på alla önskemål och även om det fungerar och kan vara
lärofullt finns det få som har tid för att ta på sig detta ansvar. Jag tror att det är bättre att
byborna är raka mot politikerna och berättar att de vill ha bättre förklaringar till vad som
händer med deras önskemål och varför. Jag tycker också att byborna ska bli uppdaterade efter
ett år. Ett exempel på att kommunikationen har brustit är A i Skepparslövs uttalande. Hon
tycker att byns problem känns små i förhållande till hela kommunens, även om de känns stora
för byborna eftersom det inte sker några förändringar trots att byborna önskar det. Politikerna
har inte, tillräckligt tydligt förklarat varför dessa förändringar inte skett. Det kan bero på
störningar i kommunikationen, brus. Det kan också bero på dubbla budskap, generaliseringar
eller ofullständiga budskap. Jag kan bara säga att en bättre feedback och tydliga budskap som
politikerna måste försäkra sig om att alla förstått och tagit till sig, är det som löser problemet
och förbättrar kommunikationen.

6.5 Övrigt

Under kapitlet Empiri finns underrubriker med namnet Andra kommunikationskanaler. Jag
tänker inte gå närmare in på dem, utan endast förklara att de finns med för att ge kommunen
och politikerna information om vad deltagarna i fokusgrupperna anser vara andra bra
kommunikationskanaler. På så sätt kan politikerna, om de vill, använda sig av dessa förslag
eller delar av dessa förslag och införa dem eller mixa dem med byastämmorna för att förbättra
byastämmorna.



52

7. Slutsatser och diskussion

I början av analysen redogjorde jag för idealmodellen, vilken innebär att alla är nöjda med
byastämmorna. Den är troligen omöjlig att nå upp till eftersom det alltid finns kritiker. Det är
ändå något jag tycker att politikerna ska försöka att sträva efter och närma sig.

Symmetrimodellen är också en idealmodell som i många avseenden liknar byastämman men
det finns fortfarande mycket att arbeta med. Ju närmare byastämman kommer en symmetrisk
två-vägs-kommunikation desto bättre tror jag att kommunikationen på byastämman fungerar
och desto mer effektiv blir kommunikationen. Symmetrisk kommunikation innebär att det
krävs gemensam nytta och tillfredsställelse för en god relation. Bägge parter ska vinna på
kommunikationen. Gör parterna det kommer fler vara nöjda.

Många av bristerna i kommunikationen beror på att bybor och politiker har olika
förväntningar på byastämman. En viktig sådan är att politikerna tycker att byastämman
framförallt handlar om att möta kommuninvånarna och prata med dem, medan byborna
förväntar sig att mötet ska leda till en rad förändringar. Det finns ett behov av en plan för hur
byastämmorna ska gå till och vilka dess mål är och som bägge parter tagit del av.
Kommunikationen måste bli rakare och tydligare.

Massmedia har en roll i kommunikationsprocessen, de åsikter massmedia förmedlar till folk
kan ställa till problem och sätta käppar i hjulet för en bättre och mer effektiv två-vägs-
kommunikation. Folks attityder till politiker är inte lätta att förändra eftersom de kan vara
djupt rotade. Folk måste lära sig att vara mer kritiska mot det som skrivs och sägs i
massmedia. Politikerna måste visa byborna att de genomför byastämmorna för bybornas skull,
för att vinna förtroende. Politikerna ska använda sig av retoriken för att försöka förmedla en
annan bild av politiker än den ibland negativa bild som massmedia kan sprida. Politikerna kan
dels låta byborna på byastämman förstå att de har goda intentioner, dels använda sig av
kommunens medier för att visa en annan, positiv, bild av politiker.

Deltagarna i fokusgrupperna har haft invändningar mot politikernas förberedelser inför
byastämman. De önskar att politikerna hade mer kunskap om byn då de åker ut på
byastämmorna, kan svara på fler frågor, tagit reda på vad som hänt i byn sedan föregående
möte o s v. Politikerna å andra sidan verkar ovetande om bybornas kritik. Därmed tror jag att
det finns brister i kommunikationen i form av brus och dålig feedback. Politikerna måste
lyssna och uppmärksamma bybornas åsikter bättre. En plan för hur byastämmorna ska gå till
med tydligt uttalade mål tror jag kan leda till en väsentlig förbättring och effektivisering. Det
är en brist att det inte funnits mål och en handlingsplan långt tidigare. Det underlättar för
bägge parter och politikernas och bybornas förväntningar på byastämman stämmer bättre
överens.

Under mötet uppstår, om man lyssnar på byborna som deltagit i studien, en rad
kommunikationsstörningar. Byborna är inte nöjda med politikernas svar och delaktighet i
mötet, de önskar bl a att politikerna kunde svara på fler frågor. Politikerna menar att det är
omöjligt att svara på alla frågor och att de ofta får frågor som ligger utanför kommunens
arbetsområde, de frågorna är omöjliga att svara på. Jag tycker att kommunikationen måste bli
mer rak och förklarande. Politikerna måste bli bättre på att förklara vad de kan svara på under
byastämman och vad kommunens arbetsområde är och vilka befogenheter de har. Vi blir
dagligen matade med mängder av information vilket gör det svårt att tillgodogöra sig allt eller
att sortera ut det som är vikigt. Politikerna måste vara tydliga och försäkra sig om att alla på
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mötet uppfattat vad de säger. De måste lyssna på byborna och försöka förstå deras situation
för att undvika störningar i kommunikationen.

Uppföljning av byastämmorna uppfattar de intervjuade byborna som bristfällig och ibland
obefintlig. Politikerna har däremot inte sett några problem med uppföljningen. Det måste till
bättre svar på bybornas frågor och förklaringar till olika beslut eller saknaden av beslut. Det är
uppenbart att byborna i denna studie inte är nöjda med de protokoll som sänds ut till byarna,
de vill ha mer omfattande och djupare förklaringar. Eftersom flera önskar att byastämmorna
hålls oftare och detta är svårt att genomföra tycker jag att politikerna kan göra en uppföljning,
av frågorna och önskemålen från de olika byastämmorna, en gång om året. Det tror jag
förbättrar bybornas inställning till byastämmorna och politikerna, jag tror att byborna känner
sig mer betydelsefulla då.

Eftersom jag har talat med en rad bybor och många av dem har liknande uppfattningar om
mycket tror jag att deras åsikter i det stora hela är de samma som resterande kommuninvånare
som besöker byastämmor. Det innebär att de uppgifter jag tagit fram är värda att
uppmärksamma och att det dessa bybor klagat på bör förbättras och att det i sin tur kan leda
till att byastämmorna blir en bättre två-vägs-kommunikation som fungerar mer effektivt.

Jag tror att kommunikationen, rent allmänt, mellan politiker och samhällsmedborgare är
alltför knapphändig. Byastämman och idén att politiker och kommuninvånare träffas och talar
med varandra är väldigt bra. Jag tror bara att det kan vara positivt, för bägge parter att få en
chans att träffas, det kan minska klyftorna. När den här möjligheten finns, som i Kristianstads
kommun tycker jag att kommuninvånarna ska ta tillvara det och besöka byastämman, det kan
gynna byn och den enskilda individen. Den enskilda individen ges en chans att förändra sin
omgivning. Samtidigt ska besökarna få lov att kritisera byastämman och ställa höga krav på
kommunikationskanalen.
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Bilaga 1

Fokusgrupp

Introduktion om arbetet och presentation av mig själv.

Öppningsfrågor:
1. Deltagarna presenterar sig själva
2. Hur länge har du bott i Skepparslöv/Degeberga/Träne?

Introduktionsfrågor:
3. Hur många gånger har ni varit på byastämmor?
4. Vad tycker ni om att man håller byastämmor?

Övergångsfrågor:
5. Vad är er uppfattning om politiker, rent allmänt?
6. Tycker ni att ni får komma till tals under mötet?
7. Lyssnar politikerna på det ni säger?
8. Känns det som att byastämmorna är till för er skull? Om inte, varför?
9. Blir det några förändringar eller förbättringar efter att ni tagit upp något ni vill ändra

på? Hur ha de eventuella förändringarna sett ut?
10. Har ni fått reda på varför vissa saker har/inte har förändrats? Vad har de då sagt?

Nyckelfrågor:
11. Hur fungerar kommunikationen mellan er och politikerna?
12. Om det finns några kommunikationsproblem, vilka anser ni att de är?
13. Hur kan man förbättra kommunikationen mellan bybor och politiker?

Avslutande frågor:
14. Hur ser den perfekta byastämman ut?
15. Vad är det mest positiva med byastämmorna?
16. Vad är det mest negativa med byastämmorna?
17. Utveckla frågor jag tidigare inte fått svar på.

Slutfråga:
18. Är det någon som har något att tillägga? Är det något jag missat?
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Bilaga 2

Enskild intervju

1. Hur många gånger har du varit med ute på byastämmor?
2. Vad anser du om att man håller byastämmor?
3. Hur tycker du att de fungerar?
4. Hur fungerar kommunikationen mellan politiker och bybor?
5. Anser du att ni får respons ifrån byborna? På vilket sätt?
6. Har ni, politiker, och byborna möjlighet att komma till tals i den utsträckning ni

önskar?
7. Anser du att ni har en bra relation till byborna? Utveckla
8. Finns det en förståelse mellan politiker och bybor, för varandras åsikter och situation?

Förklara
9. Lyssnar byborna på er?
10. Anser du att byborna ges en god chans att förändra det de vill? Hur, i så fall?
11. Förklarar ni varför vissa förändringar kommer till stånd eller inte kommer till stånd?

Hur, i så fall?
12. Har kommunen någon uppföljning av vad som händer med bybornas önskemål? Hur

ser den ut i så fall?
13. Känner du till vad som förändras/inte förändras? Varför/varför inte?
14. Hur förbereder du dig inför en byastämma?
15. Om det finns några kommunikationsproblem, vilka är dessa?
16. Vad är det mest positiva med byastämmor?
17. Vad är det mest negativa med byastämmor?
18. Hur ser den perfekta byastämman ut?
19. Har du något att tillägga? Är det något jag missat?
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Bilaga 3

Expertintervju

1. Vad är syftet med byastämmorna?
2. uppfylls syftet? Om inte, varför?
3. Hur kom byastämmorna till?
4. Hur har de utvecklats?
5. Hur bestämmer ni vilka som ska åka ut till vilken by?
6. Hur har ni valt ut de här 36 byarna?
7. Finns det någon policy eller plan nedskriven, för hur byastämmorna ska gå till?


