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1 Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till denna uppsats 
uppkomst. Kapitlet börjar med en beskrivning av kommunpolitiskt 
engagemang och medborgarinflytande, och övergår sedan i en introduktion 
till ämnet förändring. Efter en presentation av Motala kommun mynnar 
kapitlet ut i uppsatsens frågeställningar och syfte. 

1.1 Kommunpolitiskt engagemang - en nedåtgående 
trend 

Vid mitten av 1990-talet var knappt tio procent av Sveriges befolkning 
medlemmar i något politiskt parti. Det är en minskning på fyra-fem 
procentenheter sedan 1970-talet. Även andelen aktiva deltagare inom 
partipolitisk verksamhet har minskat de senaste decennierna, från närmare 
fem procent 1978 till tre procent. (Östgöta Correspondenten 2001-10-29) I 
praktiken medför det minskade deltagandet att det på sikt blir en relativt 
liten grupp människor som engagerar sig på många håll inom den politiska 
sfären. Demokratirådet1 uttrycker sig på följande sätt om framtiden:  
 

Ett alltmer realistiskt scenario är att det inom något årtionde i praktiken 
inte finns kvar några ”vanliga partimedlemmar”. Partier blir detsamma 
som politiker. De lokala partimötena samlar bara de personer som 
annars möts i skolstyrelsen, stadsdelsnämnden och landstingsfullmäktige.  

(Petersson et al. 2000, s112) 
 

Denna framtidsbild rimmar illa med det faktum att ”medborgarnas rätt att 
delta i skötseln av de offentliga angelägenheterna är en av de demokratiska 
principer som delas av alla medlemsstater i Europarådet”, vilket står 
skrivet i en europeisk konvention om lokalt självstyre som Sverige 
undertecknat. (Petersson et al. 1996, s20) 
 
Framtiden ser dock inte enbart mörk ut. Enligt nya mätningar presenterade 
landets tre största politiska ungdomsförbund, SSU, Ung vänster och Muf, 
positiva medlemssiffror år 2001. Enligt Ung vänsters ordförande Ali Esbati 
har ”…den politiska temperaturen … höjts med tanke på nästa års val 
[2002], kriget i Afghanistan och annat. Det finns ett ökat politiskt 
intresse.” (Dagens Nyheter 2001-11-26) Gullan Gidlund, docent i 

                                           
1 Demokratirådet är en grupp statsvetare, tillsatta av SNS (Studieförbundet Näringsliv 
och Samhälle) som sedan 1994 årligen ger ut en rapport där aktuella problem och 
utvecklingslinjer i den svenska demokratin diskuteras. 
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statsvetenskap, håller med om att ungdomarna har ett starkt politiskt 
intresse, men menar att de politiska partierna inte alltid får ta del av detta. 
Många ungdomar ser inte ett parti som det bästa alternativet, utan väljer 
istället mer aktionsinriktade rörelser, som Attac. (Dagens Nyheter 2001-11-
26) 
 
Att sluta sig samman i lokala grupper för att förbättra sin egen och andras 
situation är en trend som blivit synlig de senaste åren. Mest tydlig är den 
bland de grupper i samhället som är underrepresenterade i de politiska 
partierna, såsom ungdomar, kvinnor och invandrare. Dessa medborgar-
sammanslutningar kan med andra ord ses som en utmaning till de politiska 
partierna. (Wide & Gustafsson 2001) Det är nämligen inte svenskarnas 
generella intresse för aktuella samhällsfrågor som har minskat, utan just 
intresset för att delta i de traditionella formerna för politiskt deltagande, det 
vill säga att bli medlem i ett politiskt parti. (Petersson et al. 2000)  

1.1.1 Nya förutsättningar 
Eftersom partipolitiskt engagemang ofta startar på lokal nivå är det 
minskade intresset i hög grad ett problem för kommunalpolitiken. Det har 
uppstått ett legitimitetsproblem inom lokalpolitiken som visar sig i att 
förtroendet för partier och politiker har minskat. Traditionellt sett har det 
ansetts vara nog att medborgarna fått uttrycka sina önskemål om 
kommunens styrning genom val. (Balmér et al. 1992) Med andra ord har 
politikerna genom val fått allmänhetens mandat att handla helt å dess 
vägnar. Motpolen vore att politikerna skulle vara tvungna att konsultera 
medborgarna i varje fråga innan ett beslut kan fattas. (Bäck 2000) På senare 
år har medborgarna börjat kräva att det ska vara möjligt att ha ett visst 
inflytande över politiken även under mandatperioden (Balmér et al. 1992), 
vilket vi ser som ett tecken på ett behov att närma sig det sistnämnda, att 
öka medborgarnas delaktighet.  
 
Jönsson et al. (1997) påpekar vikten av att allmänheten har insyn i 
kommunala sammanhang, eftersom det är förtroendemän som fattar 
besluten på allmänhetens vägnar. Det är av avgörande betydelse för den 
kommunala verksamhetens legitimitet att besluten föregås av offentliga 
debatter.  

1.2 Förändring 
Kraven på att företag och organisationer måste vara flexibla har ökat de 
senaste åren. Kontinuerlig förnyelse och anpassning till nya förutsättningar 
och krav från omvärlden har blivit ett överlevnadsvillkor. (Docherty 1996) 
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Ökningen av lokala aktionsgrupper är ett tecken på att formerna för 
medborgardeltagande och inflytande tycks vara inne i ett skede då gamla 
mönster bryts och det finns utrymme för innovationer. (Wide & Gustafsson 
2001) Det finns med andra ord ett behov av att organisera det politiska 
arbetet på ett nytt sätt; på ett sätt som ökar medborgarnas möjlighet till 
påverkan och delaktighet. Att intresset finns har vi redan konstaterat, det är 
formerna som behöver utvecklas.  
 
Förutsättningarna för kommuner att genomföra förändringar ser annorlunda 
ut jämfört med den privata sektorn. Även om kommunerna har vissa 
friheter vad gäller hur verksamheten ska organiseras, regleras mycket i 
olika lagar, främst kommunallagen. Där står klart och tydligt vilka 
rättigheter, och framförallt skyldigheter, kommunen har och de regler som 
måste följas. (Björkman & Riberdahl 1997) Dessutom präglas den 
kommunalpolitiska verksamheten, precis som alla andra verksamheter, av 
gemensamma föreställningar om verkligheten och informella spelregler 
som anger hur man ska bete sig. Dessa regler kallas institutioner, vilka tas 
för givna och påverkar det dagliga arbetet i hög grad. (Brunsson 1998)  
 
Förekomsten av institutioner i kombination med kommunallagen leder till 
att kommuner möter vissa begränsningar och svårigheter när de vill 
genomföra förändringar, bland annat uppvisar de en viss tröghet. 
(Björkman & Riberdahl 1997) Medborgarna är en annan faktor som 
påverkar kommunala förändringar, då medborgarnas roll är annorlunda i 
den offentliga sektorn jämfört med i den privata. Kommunens uppdrag är 
att tillgodose medborgarnas behov och medborgarna är givna; de försvinner 
inte. Företag kan däremot byta ut både anställda och kunder om de anser 
det vara nödvändigt för att kunna genomföra en förändring. (Brunsson 
1998) 
 
Följden är att teorier om organisationsförändringar som vanligtvis 
appliceras på företag inte alltid kan användas utan förbehåll för att förklara 
de förändringar kommuner genomgår. Trots det anser vi att det kan vara 
intressant, och nyttigt, att föra in andra perspektiv än det statsvetenskapliga 
i den kommunala kontexten, och på så sätt introducera ett nytt tänkande. Vi 
vill därför se på ett kommunalt förändringsarbete utifrån ett organisations-
teoretiskt perspektiv och kommer att använda Motala kommun som 
empiriskt exempel. 

1.2.1 Motala kommuns förändring  
Motala kommun har uppmärksammat problemet med bristande medborgar-
intresse för politiskt engagemang och svårigheterna för medborgarna att 
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påverka det kommunalpolitiska arbetet. Kommunen har genomfört en 
omorganisering av det politiska arbetet med syfte att vitalisera demokratin, 
det vill säga att ge mer utrymme för diskussioner och allmänhetens olika 
intressen. En av de större förändringarna är bildandet av fem fasta 
beredningar som ska verka för att ”samla in kunskap och föra en dialog om 
viktiga framtidsfrågor inom de arbetsområden som hör till respektive 
kommun” (Roller och samspel i Motala kommun 2000, s1). 
 
I varje beredning sitter nio kommunfullmäktigeledamöter, varav de flesta 
är fritidspolitiker; de har politiken som en bisyssla. Att ledamöterna sitter i 
fullmäktige betyder att de är förtroendevalda. Verksamheten i 
beredningarna är uppdelad i områdena Barn och ungdom, Vuxen, Ekonomi, 
Samhällsbyggnad samt Utveckling och organisation. En av beredningarnas 
arbetsuppgifter är att arbeta för en förnyelse av formerna för medborgar-
kontakter. (Beredningarnas och styrelsernas/nämndernas uppgifter 1999, 
Kommunal författningssamling Motala kommun 2000)  
 
Politikerrollen kan allmänt delas upp i två delar: företrädare för kommun-
invånarna och beslutsfattare. Jönsson et al. (1997, s58) förklarar begreppen 
som följer: 
 

Politikernas roll som företrädare avser i första hand relationen till 
medborgarna, medan rollen som beslutsfattare inbegriper relationen till 
förvaltningen och tjänstemännen. Företrädarrollen avser uppgiften att 
som representant registrera behov och föra fram synpunkter och krav 
från medborgare och olika grupper i samhället och i en dialog med 
invånarna och företrädare för olika grupper delta i åsiktsbildningen.  

 
Beredningarna har ingen beslutsrätt, vilket innebär att deras arbete med 
medborgarkontakter främst kan ses som en utveckling av företrädarrollen.  
 
Beredningarnas arbete har pågått sedan 1999 och det har blivit dags för en 
utvärdering av omorganiseringen. Utvärderingen genomförs under hösten 
2001 och våren 2002 och i det inledande skedet gjordes gruppintervjuer 
med samtliga beredningsledamöter. Vi blev erbjudna att delta i dessa 
intervjuer och det insamlade materialet används som stöd för 
diskussionerna i vår uppsats. 

1.2.2 Frågeställningar 
Med hjälp av beredningsledamöternas erfarenheter kommer vi att föra en 
diskussion om den omorganisering av det politiska arbetet som sker i 
Motala kommun; vad som låg bakom förändringen, vad den handlar om 
och hur den går till. Vårt huvudsakliga intresse är beredningarnas arbete 
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med att öka medborgarinflytandet, det vill säga hur företrädarrollen kan 
utformas för att förbättra kontakten med medborgarna.  
 
En förändring av arbetssättet förutsätter att det sker ett lärande och vi 
kommer därför att föra delar av vår diskussion utifrån teorier om lärande i 
organisationer. Efter våra litteraturstudier har vi fått uppfattningen att ett 
sådant perspektiv inte tidigare använts i diskussioner om kommunal-
politiskt arbete. Därmed uppfyller vi en av intentionerna med uppsatsen, 
nämligen att bidra till införandet av ett nytt tänkande i den kommunal-
politiska kontexten.  
 
Vidare vill vi komma med idéer kring hur arbetet med medborgarkontakter 
skulle kunna vidareutvecklas i framtiden. Vi avser inte att komma fram till 
en ideallösning, utan vår uppsats kan ses som ett inlägg i en pågående 
debatt om hur politiskt arbete kan organiseras för att kontakten med 
medborgarna ska förbättras. En omorganisering kan vara ett sätt för 
kommuner att komma tillrätta med problemet med det minskade 
förtroendet för politiker och svårigheterna att rekrytera nya medlemmar. 
Därmed anser vi att vår uppsats kan vara till nytta för flera kommuner, 
även om vår diskussion baseras på Motala kommuns erfarenheter. 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att beskriva och analysera Motala kommuns arbete med att 
förändra den politiska organisationen, med speciellt fokus på arbetet att 
förbättra medborgarinflytandet. Vidare vill vi presentera idéer kring hur 
arbetet skulle kunna vidareutvecklas.  

1.4 Avgränsningar 
Vårt syfte är inte att analysera föreslagna förändringar ur ett stats-
vetenskapligt perspektiv, vilket innebär att vi lägger djupare diskussioner 
om demokratins grundvalar åt sidan. Vi kommer heller inte att i någon 
större utsträckning ta med tjänstemannaperspektivet i diskussionerna, 
eftersom vi fokuserat på det politiska arbetet i kommunen under 
insamlandet av vårt empiriska material, och därmed enbart intervjuat 
politiker.  

1.5 Disposition 
Kapitel 2 behandlar metodologiska frågeställningar samt redogör för det 
praktiska tillvägagångssättet under uppsatsarbetet.  
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Kapitel 3-5 utgör en teoretisk referensram. I kapitel 3 redogör vi för 
grunderna i institutionell teori och institutioners påverkan på samhället. I 
kapitel 4 resonerar vi kring begreppen förtroende, legitimitet och 
institutioner, satt i ett politiskt sammanhang. Kapitel 5 handlar om en 
lärande organisation och vad som krävs för att skapa en sådan.  
 
Kapitel 6-8 är en sammanställning av det empiriska materialet, det vill säga 
resultatet av de intervjuer som genomfördes med beredningsledamöterna i 
Motala kommun. Vi inleder med en kort historisk överblick av kommuner 
och går sedan in på att beskriva Motala kommuns organisation och 
beredningsledamöternas erfarenheter. 
 
Kapitel 9-11 innehåller uppsatsens analys. I kapitel 9 diskuteras vad som 
orsakade förändringen i Motala kommun och vad det är som förändras. I 
kapitel 10 resonerar vi kring hur omorganiseringen går till, för att i kapitel 
11 redogöra för tankar om hur arbetet med medborgarkontakter kan 
utvecklas inför framtiden.  
 
Kapitel 12 presenterar ett antal slutreflektioner angående innehållet i 
analysen. 
 
 

Figur 1 Uppsatsens disposition 
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2 Metod 
I följande kapitel kommer vi att diskutera grundläggande metodologiska 
frågeställningar samt redogöra för det praktiska tillvägagångssättet under 
uppsatsarbetet. Syftet är att läsaren ska få en uppfattning om de 
värderingar och antaganden som påverkat oss under arbetets gång, för att 
på så sätt öka kvaliteten och trovärdigheten i våra resultat.  

2.1 Vad är metod? 
Vår förhoppning är att denna uppsats ska bidra till ökad kunskap genom att 
skapa möjligheter att se ett känt problem ur en ny synvinkel. För att uppnå 
detta krävs att vi använder oss av vissa tillvägagångssätt, eller verktyg. 
Enligt Holme & Solvang (1991) är metod just ett verktyg, ett sätt att lösa 
problem som leder till ny kunskap. Allt som kan bidra till målet är metod. 
Alvesson & Deetz (2000) poängterar att det inte är specifika tekniker och 
procedurer som står i centrum i diskussionen om metod, utan det sätt på 
vilket forskaren väljer att närma sig ett ämne; de frågor som ställs och svar 
som söks, de tolkningssätt som används och de beskrivningar och insikter 
resultatet utgör. Miles & Huberman (1994, s5) uttrycker liknande tankar 
genom att säga att:  
 

…research is actually more of a craft than a slavish adherence to 
methodological rules. No study conforms exactly to a standard 
methodology; each one calls for the researcher to bend the methodology 
to the peculiarities of the setting.  

 
Vidare anser Alvesson & Deetz (2000) att metodfrågor inte är en klart 
avgränsad del av ett forskningsprojekt, utan en dimension som genomsyrar 
alla steg. Metod är hur forskningsfrågor utvecklas och formuleras, hur den 
sociala verkligheten uppfattas, samt det språk som används för att beskriva, 
förklara och tolka den information som samlas in. Metod innefattar även 
hur det empiriska materialet systematiseras och hur till exempel 
tvetydigheter och motsägelser i intervjuuttalanden, observationer och annat 
empiriskt material behandlas. Metod är det som förbinder teori och empiri; 
det är den verksamhet i vilken det empiriska materialet tolkas och där det 
reflekteras kring teoretiska, politiska och etiska frågor. 
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2.2 Kritisk samhällsvetenskaplig forskning 
Efter att ha studerat olika metodböcker finner vi att den kritiska samhälls-
vetenskapliga forskningen presenterar många idéer som stämmer överens 
med vår uppsats och vårt arbetssätt. En av intentionerna med uppsatsen var 
att se ett statsvetenskapligt fenomen ur ett organisationsteoretiskt 
perspektiv, för att på så sätt bidra till ett nytt tänkande i den politiska 
kontexten. Detta överensstämmer med tankarna bakom kritisk teori, den 
ena grundstenen i kritisk forskning. Kritisk teori är inspirerad av, och har 
sin utgångspunkt i, filosofin och syftet är att utveckla olika grundläggande 
sätt att förstå världen på. Därmed hålls ett visst avstånd till information från 
konkreta empiriska miljöer; många av de mest inflytelserika kritiska 
teoretikerna är kända för sitt ointresse för empiriskt arbete. (Alvesson & 
Deetz 2000) 
 
Kritisk teori är inriktad mot att ifrågasätta etablerade samhällsordningar, 
dominerande praktiker, ideologier och institutioner. Det här betyder inte 
nödvändigtvis att forskaren har ett negativt, kritiskt förhållningssätt, syftet 
är snarare att se kända fenomen ur nya perspektiv. Den andra grundstenen 
inom kritisk forskning är den kvalitativa tolkande forskningen som tonar 
ner teorin som avgörande utgångspunkt och istället koncentrerar sig på 
noggranna empiriska studier av lokala fenomen. Syftet är att försöka förstå 
sociala fenomen genom empiriska studier. (Alvesson & Deetz 2000)  
 
I vårt arbete har vi försökt balansera dessa två utgångspunkter mot 
varandra. Vi har valt att utgå från institutionell teori för att på så sätt öka 
vår kunskap om, och få en förståelse för, institutioners påverkan på 
människor i olika kontexter. Därefter har vi försökt att identifiera och 
förklara en del av de tankar och institutioner som påverkar politikerna i 
Motala kommun i deras dagliga arbete. Genom kombinationen av teori och 
empiri ligger vi i linje med vad Alvesson & Deetz (2000) kallar syftet med 
kritisk forskning: att ifrågasätta den sociala verkligheten och uppmuntra 
människor att fatta fria beslut och inte hindras av det allmänt vedertagna. 
Målet är att utforska och diskutera djupare antaganden och sociala 
formuleringar. Genom att undersöka sociala institutioner och ideologier är 
det möjligt att undersöka om, och hur, dessa påverkar människors fantasi, 
autonomi och beslutsfattande: 
 

Kritisk samhällsforskning är alltså inriktad på att mer ifrågasätta än 
bekräfta det etablerade, mer rubba än fortplanta kulturella traditioner 
och konventioner, mer blottlägga och demonstrera spänningar i 
användningen av språket än att bevara ett visst språks dominans, mer 
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uppmuntra till fruktbara meningsskiljaktigheter än att utgå från ett ytligt 
samförstånd. 

(Alvesson & Deetz 2000, s13) 
 
Forskarens uppgift är att skapa möjligheter för en öppnare diskussion 
mellan gruppers medlemmar, mellan olika sociala grupper, och mellan 
grupper och det samhälle i vilket de är verksamma. Detta kan, enligt 
Alvesson & Deetz, bäst uppnås genom att presentera nya perspektiv och 
idéer som står i motsats till de dominerande idealen. Det är bland annat det 
vi vill försöka åstadkomma i vår uppsats; genom att undersöka den 
kommunalpolitiska arenan utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv vill 
vi uppmuntra till diskussion om alternativa eller kompletterande 
organisationsformer.  
 
Det faktum att vi riktar in vår undersökning på enbart politiker, och inte 
medborgarna, stämmer överens med en av grundtankarna inom kvalitativ 
forskning: en socialt konstruerad verklighet ska studeras med utgångspunkt 
i de undersöktas perspektiv. Huvudsyftet är att få en förståelse för det 
fenomen som studeras och inte att undersöka giltigheten i informationen. 
(Holme & Solvang 1991) Vi är intresserade av att undersöka hur 
politikerna i Motala kommun ser på sin roll som politiker och hur de själva 
anser att arbetssättet skulle kunna förändras för att fler medborgare ska 
lockas in i politiken.  

2.2.1 Tolkning och förförståelse 
Den kritiska forskningen kallas även kritisk hermeneutik. Enligt det 
hermeneutiska synsättet är omgivningen så komplex att forskaren inte kan 
vara en neutral observatör, eftersom han eller hon redan är en del av det 
sociala systemet. Huvudsyftet är att undersöka och skapa en slags helhet av 
den sociala världen, för att på så sätt uppnå förståelse. Detta sker genom att 
forskaren studerar och tolkar texter, en process som påverkas av forskarens 
förförståelse av fenomenet. När intervjuer används handlar det om en 
konversation där det verbala omvandlas till skrivna texter, som sedan 
tolkas. (Kvale 1997)  
 
Tolkningsprocessen karaktäriseras av en hermeneutisk cirkel. Förståelsen 
av en text är en process där delarnas betydelse bestäms av helheten. 
Betydelsen av delarna kan, i sin tur, förändra den ursprungliga betydelsen 
av helheten, som återigen kan påverka delarnas betydelse etcetera. 
Teoretiskt sett är tolkningen oändlig, men i praktiken avbryts den när en 
trolig, giltig betydelse hittats. (Kvale 1997) 
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Ingen av oss hade några större kunskaper om kommunpolitik innan 
uppsatsarbetet påbörjades, men vi hade båda tankar och funderingar kring 
ämnet beroende på tidigare erfarenheter, det vill säga en förförståelse. Vi 
var relativt kritiskt inställda till fenomenet kommunpolitik i stort och 
ifrågasatte redan innan undersökningens början vissa aspekter av sättet att 
organisera det politiska arbetet. Som en följd av vår utbildning är vårt 
tänkande präglat av företagsvärlden, vilken uppvisar många skillnader mot 
den politiska världen. Därför kan de slutsatser vi drar i vissa fall verka 
konstiga för aktörer i den politiska sfären. Vi är medvetna om att vår 
förförståelse påverkat sättet att planera och genomföra undersökningen, till 
exempel vilka frågor vi valt att ställa, men ser inte det som ett problem, 
eftersom vårt syfte är att försöka se fenomenet utifrån en ny synvinkel och i 
viss mån synliggöra och diskutera traditionella system och idéer. 
 
Hermeneutiker anser att ett socialt fenomen enbart kan förstås i sitt 
historiska sammanhang. (Alvesson & Deetz 2000) Vi började vårt arbete 
med att läsa statsvetenskaplig litteratur, just för att få en bild av hur 
kommunerna utvecklats under åren; vad som lett fram till att de ser ut som 
de gör idag. 
 
Mycket av den tidiga samhällsforskningen präglades av positivistiska 
antaganden och metoder, där tonvikten låg på neutralitet, vetenskaplighet, 
teknik, kvantifiering, generalisering och upptäckande av lagar; det vill säga 
kvantitativ metod. (Alvesson & Deetz 2000, Holme & Solvang 1991) Detta 
arbetssätt passar inte vid forskning om sociala fenomen och därför har 
samhällsforskningen mer och mer övergått till att använda kvalitativa 
metoder. (Alvesson & Deetz 2000)  

2.3 Datainsamling genom fokusgrupper 
Denna uppsats är, som tidigare nämnts, en del av en större utvärdering av 
arbetet i de nystartade beredningarna i Motala kommun, ledd av vår 
handledare Leif Jonsson. Vi har tagit del av samma empiriska material, 
men använt det på olika sätt utifrån olika syften. Insamlingen av materialet 
har skett gemensamt, genom en särskild typ av gruppintervju, så kallade 
fokusgrupper. Fokusgrupper innebär, enligt Wibeck (2000), att en grupp 
människor under en begränsad tid får diskutera ett givet ämne med 
varandra. I gruppen finns en moderator som leder diskussionen och 
kommer med nya infallsvinklar om diskussionen stannar av. Vad som 
skiljer fokusgrupper från mer traditionella intervjuer är att grupp-
medlemmarna ska diskutera relativt fritt med varandra och inte styras 
alltför mycket. Med fokus menas att diskussionen ska röra sig runt ett 
förutbestämt ämne. 
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Fokusgrupper kan antingen genomföras i formell miljö eller på en plats 
som är välbekant för deltagarna. Frågorna kan antingen vara relativt 
strukturerade, då moderatorn har stort inflytande, eller öppna. Syftet med 
öppna frågor är att hålla diskussionen igång och i den här typen av 
fokusgrupp är moderatorns roll att vara så tillbakadragen som möjligt och 
ge utrymme för deltagarna att diskutera med varandra snarare än med 
moderatorn. (Wibeck 2000) 
 
Vi genomförde totalt fem stycken fokusgrupper, en per beredning, vilka 
ägde rum i kommunens lokaler i Motala, med andra ord i en miljö välkänd 
för gruppdeltagarna. Valet av datainsamlingsmetod var redan gjort när vi 
kom in i arbetet, men vi anser att det var en lämplig metod. Genom att 
samla flera personer samtidigt, fick vi mycket information på relativt kort 
tid, jämfört med om vi skulle ha gjort enskilda intervjuer. Just detta är en 
av fördelarna med fokusgrupper (Wibeck 2000). Då det är kommun-
fullmäktigeledamöter som sitter i beredningarna, tillhör de olika partier. 
Genom att använda oss av gruppintervjuer fick vi en bredd bland 
intervjupersonerna vi antagligen inte skulle ha fått vid individuella 
intervjuer, med tanke på våra tidsbegränsningar. Nu fick vi dels träffa 
deltagare från alla beredningar, dels personer med olika politisk bakgrund. 
En annan fördel med insamlingsmetoden var att vi fick hjälp av deltagarna 
att föra diskussionen framåt och i olika riktningar, eftersom de diskuterade 
sinsemellan.  
 
Varje intervju tog mellan tre och fyra timmar och vi spelade in samtliga för 
att på så sätt undvika risken att glömma bort något. Dessutom var det 
nödvändigt med tanke på att vi ville använda oss av direkta citat. 

2.3.1 Diskussionsfrågor och gruppinteraktion 
Under intervjuerna utgick vi från en diskussionsmall med sex områden som 
vi skickat ut till respondenterna i förväg: Beredningarnas tillkomst, 
Inriktningsmål, Uppföljning och utvärdering, Medborgarkontakter, 
Fullmäktigeärenden och Sammanfattande erfarenheter. Vi hade dessutom 
förberett ett antal frågor inom varje område. (Se bilaga) Leif Jonsson 
gjorde det första utkastet på frågor och vi fick sedan kommentera dessa och 
komma med förslag på ytterligare frågor, speciellt med tanke på vårt syfte 
och den information vi ville ha. Under intervjuerna ställde vi olika 
följdfrågor beroende på de svar vi fick. Det här är ett exempel på det 
Lundahl & Skärvad (1982) kallar semistandardiserade intervjuer: ett antal 
övergripande frågor formuleras i förväg, men ordningsföljden och 
följdfrågorna anpassas efter situationen. Alla frågor var öppna, det vill säga 
ledamöterna var fria att formulera sina svar hur de ville. Vi använde en 
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blandning av direkta, konkreta frågor som gick rakt på sak, och indirekta 
frågor med syfte att synliggöra bakomliggande attityder och åsikter. 
(Ekholm & Fransson 1984) 
 
Intervjuerna var relativt strukturerade, det vill säga att vi, moderatorerna, 
styrde diskussionen och förde den framåt med hjälp av följdfrågor. Behovet 
av hjälp för att hålla diskussionen vid liv varierande mellan de olika 
beredningarna och även beroende på fråga. Deltagarna i vissa beredningar 
pratade mer än andra och vissa frågor ledde till häftigare diskussioner än 
andra. 
 
Att studera innehåll, det vill säga gruppmedlemmars åsikter, attityder, 
tankar, uppfattningar, argumentationer etcetera, är ett användningsområde 
för fokusgrupper. Forskaren kan också använda fokusgrupper för att 
studera den sociala interaktionen, de olika strategier som förekommer för 
att komma fram till en överenskommelse samt eventuella konflikter som 
uppkommer. (Wibeck 2000) I vårt fall var det intressant att observera om 
alla deltagare var av samma åsikt, och hur de hanterade situationen om de 
inte var det. Vi gick in i arbetet med föreställningen att det skulle finnas 
märkbara skillnader beroende på parti- och beredningstillhörighet, men 
märkte snart att så inte var fallet i någon större utsträckning. Därför skriver 
vi inte ut parti- och beredningstillhörighet när resultatet av intervjuerna 
redovisas, om vi inte anser att det tillför ytterligare djup till diskussionen. 
Skälet är att vår diskussion rör sig runt en allmän organisering av politiskt 
arbete och inte om vad olika ideologier anser vara att föredra. 

2.3.2 Moderator och gruppsammansättning 
För att kunna göra så korrekta tolkningar som möjligt av det som händer 
inom gruppen, bör moderatorn vara en person som kan tala gruppens språk, 
lyssna aktivt, svara neutralt på frågor och vara flexibel. (Wiberg 2000) 
Under våra intervjuer var Leif Jonsson huvudmoderator och hade därmed 
huvudansvaret för diskussionen, medan vi bröt in när vi hade någon fråga 
eller kommentar. Som tidigare nämnts har ingen av oss två någon 
erfarenhet av politiskt arbete, därför var det bra att ha med en tredje person 
som är bekant med miljön och därmed också kunde uppfatta signaler vi 
kanske hade missat. Leif Jonsson kunde även ställa lämpliga följdfrågor på 
områden som var främmande för oss. En annan fördel med att vara flera 
moderatorer under en intervju är att efteråt kunna diskutera för att se om 
alla uppfattat det som sagts på samma sätt. Eftersom vår uppsats har fokus 
på hur kontakten med medborgarna kan förbättras, var vi mest aktiva under 
dessa diskussioner, samt när vi diskuterade intentionerna med och 
erfarenheterna av arbetet i beredningarna. 
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En nackdel i detta sammanhang är att vår empiriinsamling i hög grad 
styrdes av Leif Jonsson. Hade vi genomfört intervjuerna på egen hand, 
hade vi sannolikt ställt andra frågor. Däremot anser vi att vi har haft 
möjlighet att påverka diskussionerna och vi har varit fria att ställa de frågor 
vi ville. Genom att vi fick delta i empiriinsamlingen till utvärderingen, fick 
vi också tillgång till en rik empiri som vi antagligen inte fått om vi 
genomfört intervjuerna ensamma. Vi tror inte att ledamöterna hade avsatt 
lika lång tid för enskilda intervjuer som de gjorde för fokusgrupperna. 
 
Hur användbar den information är som erhålls genom en fokusgrupp beror 
till stor del på hur deltagarna känner inför att dela med sig av sina tankar 
och erfarenheter i gruppen, vilket påverkas av tre kategorier av faktorer: 
intrapersonella, interpersonella samt miljöfaktorer. Det här är en av de stora 
skillnaderna från traditionella, individuella intervjuer, nämligen att 
forskaren även måste ta hänsyn till en rad gruppdynamiska faktorer som 
påverkar medlemmarna. Genom att använda redan existerande grupper är 
det lättare att få tag på intervjupersoner och förhoppningsvis är ingen rädd 
att falla in i diskussionen. Risken är att vissa ämnen inte kommer upp på 
grund av att det finns saker som tas för givna inom gruppen. En annan risk 
att medlemmarna faller in i de roller de har i den vardagliga interaktionen. 
(Wibeck 2000) 
 
Vi använde oss av redan befintliga grupper då vi intervjuade medlemmarna 
i de olika beredningarna och i och med att de arbetar tillsammans, borde de 
vara vana vid att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Däremot är 
det omöjligt för oss att veta om deltagarna föll in i gamla roller, eftersom vi 
inte följt deras arbete tidigare, men det är en risk vi måste ta i beaktande 
när vi analyserar materialet. I alla beredningar var det några personer som 
pratade mer än andra och det fanns alltid någon eller ett par som knappt sa 
någonting alls. Om det berodde på personliga egenskaper eller att de föll in 
i en roll är omöjligt för oss att bedöma. Ett tecken på att ledamöterna är 
vana vid att diskutera och att det utvecklats rutiner för hur dessa möten ska 
gå till, var att de flesta räckte upp handen och bad om ordet innan de gav 
sig in i diskussionen. Detta ledde till att Leif Jonsson hamnade i en form av 
ordföranderoll och att det därmed var svårt att få grupperna att diskutera 
helt fritt.  

2.3.3 Gruppstorlek 
Det finns olika teorier om hur stor en fokusgrupp bör vara. Enligt Wibeck 
(2000) är ett lämpligt antal deltagare mellan fyra till sex personer och en 
tumregel är att genomföra tre intervjuer. Ju mer komplext ämnet är och ju 
längre ifrån varandra deltagarna står åsiktsmässigt, desto fler grupper 
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behövs. Efter ett visst antal intervjuer inträffar ett slags mättnadstillstånd, 
det vill säga ingen eller väldigt lite ny information erhålls. Som tidigare 
nämnts genomförde vi totalt fem stycken intervjuer. Dessa var redan 
planerade, med syfte att utvärdera arbetet i de olika beredningarna, så 
antalet kunde vi inte påverka. Däremot fick vi själva välja i hur många av 
samtalen vi ville delta och valde att delta i alla fem. Vi var intresserade av 
att undersöka om det fanns några skillnader mellan hur de olika 
beredningarna valt att organisera sina medborgarkontakter och varför de 
valt just de alternativen. 
 
Antalet beredningsledamöter i intervjuerna varierade från fyra till nio 
beroende på hur många som hade möjlighet att delta. Vid varje tillfälle 
fanns även mellan en och tre tjänstemän på plats som deltog i diskussionen 
i varierande grad. Trots att det vid ett par tillfällen var fler deltagare än vad 
som rekommenderas kändes det som om alla kunde utnyttja möjligheten att 
framföra sina åsikter. 
 
Vi märkte att det blev en viss mättnad under de två sista intervjuerna, 
mycket av det som sades hade redan kommit fram vid de tidigare 
tillfällena. Det var ändå bra att delta vid alla tillfällen, då det kom fram 
några helt nya åsikter och infallsvinklar mot slutet vi annars skulle ha 
missat. 

2.4 Teorival  
Då politiskt arbete i kommuner var ett helt nytt område för oss, började vi, 
som tidigare nämnts, sökandet efter teoretiskt material med att läsa 
statsvetenskaplig litteratur om demokrati, kommuner och politiskt arbete. 
Det gav oss en bra grund och den förståelse vi behövde för att kunna gå 
vidare. Under de inledande litteraturstudierna stötte vi på begreppen 
institution och institutionell teori och bedömde att de skulle vara en bra 
ingång för att förklara politiskt arbete. En del av frågorna vi ställde under 
intervjuerna hade syftet att synliggöra bakomliggande attityder och tankar 
som legat till grund för besluten runt arbetet med medborgarkontakter; vi 
ville med andra ord se om och hur beslutsprocessen påverkats av rådande 
institutionella föreställningar.  
 
Vårt arbetssätt har vissa drag av deduktiv forskning, där utgångspunkten är 
en teori, ifrån vilken hypoteser formuleras. Hypoteserna testas sedan med 
hjälp av fakta för att på så sätt falsifieras eller verifieras; hypoteserna avgör 
studiens riktning. (Befring 1994) Vårt arbete har inte varit direkt präglat av 
hypotesprövning, även om vi på ett tidigt stadium för oss själva såg möjliga 
utfall av studien. Det deduktiva arbetssättet är för övrigt framförallt vanligt 
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inom naturvetenskapen, där stor vikt läggs på kvantitativ metod och 
positivism. (Befring 1994)  
 
Redan på planeringsstadiet var vi klara över att vi ville använda oss av 
organisationsteoretiska perspektiv för att förklara och beskriva det politiska 
arbetet när det gäller medborgarkontakter. På så sätt ville vi föra in ett nytt 
tänkande i den kommunalpolitiska kontexten. Vilka specifika teori-
bildningar vi skulle använda var däremot inte klart. Våra tankar handlade 
om hur medborgarna ska få ökade möjligheter till påverkan och på så sätt 
bidra till att kunskapen inom det politiska arbetet i kommunen ökar. Under 
de intervjuer vi genomförde fick vi information och kommentarer som 
ledde till att vi började tänka i banor som nätverk, förtroende, 
språkförändringar och formaliseringsgrad. Det resonemang ledamöterna 
förde om de förändringar som bör ske inom det politiska arbetet för att 
säkra en överlevnad i framtiden, ledde oss fram till teorier om en lärande 
organisation. Vi har till största delen använt oss av organisationsteoretisk 
litteratur, men även tagit hjälp av statsvetenskapliga böcker för att koppla 
vissa begrepp till den politiska kontexten. 
 
Ovanstående är ett exempel på ett mer induktivt arbetssätt, där det 
empiriska materialet är utgångspunkt. Målet är att hitta mönster som kan 
sammanfattas i hypoteser och därefter utvecklas möjligen nya teorier. 
Teorierna behöver inte hänga samman, det räcker om de beskriver ett 
enskilt fenomen. (Befring 1994) Vårt mål var inte att utveckla en ny teori, 
utan snarare att försöka hitta teorier som kunde förklara och knyta samman 
ledamöternas tankar och idéer; det vill säga att gå från empiri till teori.  

2.5 En undersöknings trovärdighet 
Två centrala begrepp i diskussionen om datainsamlingsmetod är validitet 
och reliabilitet. Validitet handlar om i vilken grad undersökningen 
verkligen mäter och ger svar på de frågor som planerats att undersöka. 
(Befring 1994) För att kunna bedöma validiteten måste forskaren gå 
tillbaka till sin forskningsfråga, titta på hela studiens kontext och se studien 
från deltagarnas perspektiv. (Wibeck 2000) Vi försökte formulera en del av 
intervjufrågorna på ett sätt som skulle synliggöra bakomliggande orsaker 
till beslut, handlande och organisationsformer, för att på så sätt få fram det 
vedertagna inom det politiska arbetet, det som tas för givet. Däremot 
ifrågasätter vi vikten av att resonera kring validitet i samband med 
undersökningens induktiva del. Till viss del använde vi oss av intervjuerna 
för att komma fram till passande teorier. Därför hade vi till en början inte 
explicita frågor vi ville ha svar på, utan vi sökte allmän information. Som 
tidigare nämnts ledde sökandet till att vi valde att använda oss av teorier 
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om en lärande organisation. Vi uppnådde det vi ville, att hitta lämpliga 
teorier, men det var inte en följd av specifika frågor. 
 
Reliabiliteten i en undersökning syftar till hur väl forskaren lyckats 
eliminera risken för tillfälliga fel. Den centrala frågan är om resultaten 
skulle bli desamma om undersökningen upprepades. (Lekvall & Wahlbin 
1987) Olika forskare, oberoende av varandra, ska komma fram till samma 
resultat när de studerar ett material, eftersom det är viktigt att en analys kan 
verifieras. (Wibeck 2000) Vi anser att det i kvalitativa studier är viktigare 
att forskaren noggrant förklarar sitt arbetssätt och tankegång och på så sätt 
motiverar de slutsatser som dragits. Sedan är det upp till dem som tar del av 
resultatet att bedöma trovärdigheten och rimligheten i slutsatserna. 
Kvalitativ metod handlar mycket om tolkningar, både hos forskaren och 
undersökningspersonerna. Beroende på den förförståelse forskaren har, kan 
samma material analyseras på olika sätt, vilket leder till att olika slutsatser 
dras.  
 
Enligt Wibeck (2000) ökar reliabiliteten inom fokusgrupper om samma 
moderator leder alla samtal som ingår i en studie. På så sätt är 
sannolikheten större att all information tolkas på samma sätt än om 
personer med olika förförståelse skulle ta del av och tolka materialet. En 
annan anledning till att det är att föredra att en och samma person leder alla 
fokusgrupper, är att analysen av fokusgruppsdata börjar redan när material 
samlats in från den första gruppen i studien. Datainsamling och analys är 
med andra ord parallella processer, och då underlättar det om en och 
samma person är med under hela tiden. Vid en av intervjuerna var vi endast 
två moderatorer, men bandupptagningen möjliggjorde att vi alla tre ändå 
kunde ta del av samma material. 

2.6 Analysarbete 
Miles & Huberman (1994) instämmer i Wibecks uppfattning att analys-
arbetet pågår parallellt med de andra stegen i en studie. De menar att det är 
omöjligt, och naivt, att tro att en studie är indelad i olika på varandra 
följande steg. Det handlar inte om ren datainsamling, som övergår till 
bearbetning och analys och slutar i att ett antal slutsatser dras; dessa steg 
sker parallellt. 
 

Det stämmer väl överens med våra erfarenheter. Det material vi fick under 
den första intervjun började vi diskutera och analysera så snart intervjun 
var över. Därefter skrev vi ner frågeställningar vi tyckte var intressanta och 
ville titta närmare på vid de senare intervjuerna. I samband med vår 
empiriska sammanställning är det viktigt att påpeka att det är vår tolkning 
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av respondenternas utsagor som redovisas, även om vi använt oss av en del 
direkta citat och försökt vara så objektiva som möjligt. Även arbetet med 
att dra slutsatser av empirin började efter den första intervjun, vissa var vi 
tvungna att modifiera efter hand, medan andra bekräftades genom de övriga 
samtalen. Som vi nämnt tidigare, spelar också förförståelsen en viktig roll i 
analysarbetet; den bidrog till att vi drog en del slutsatser redan innan 
intervjuerna genomfördes, även om de senare reviderades. 
 
En risk med att börja analysera och dra slutsatser redan efter första 
intervjun är att moderatorn blir färgad av de analyser som redan gjorts och 
de mönster som börjat framträda när han eller hon träffar senare grupper. 
Balansgången mellan en tidigt påbörjad analys och neutralitet från 
moderatorns sida är inte alldeles enkel. Samtidigt kan moderatorn ha nytta 
av tidigare erfarenheter i mötet med nya grupper. (Wibeck 2000) Redan 
efter den andra intervjun hade vi börjat fundera på att använda teorier om 
en lärande organisation. Under de tre sista samtalen anpassade vi därför till 
viss del frågorna för att få bekräftelse på att dessa teorier var användbara. 
På så sätt kunde vi få ut mer information som passade vårt syfte. Det kan 
ha lett till att vi ”såg det vi ville se” och även att vi påverkade 
respondenterna. Vår uppfattning är dock att alla grupper hade liknande 
tankar, idéer och åsikter, men att vi under de sista intervjuerna 
koncentrerade oss på vissa frågor och aspekter. 
 
Att moderatorn påverkar resultatet är en av svagheterna med fokusgrupper. 
(Wibeck 2000) Även Alvesson & Deetz (2000) behandlar frågan om 
forskarens neutralitet. De hävdar att forskaren inom samhällsvetenskapen 
aldrig kan uppnå total objektivitet eftersom allt bygger på icke erkända 
kulturella antaganden och sociala konventioner, både hos forskaren, de som 
undersöks och läsarna. Det finns en risk att respondenterna känner vilka 
förväntningar forskaren har och anpassar sina svar efter dessa. Vi märkte 
stundtals tecken på det då beredningsledamöterna ibland frågade rent ut om 
vi var ute efter vissa svar. 
 
När vi hade slutfört den sista intervjun började det mer strukturerade 
analysarbetet. När moderatorn använt en strukturerad form av fokusgrupp 
är det tänkbart att de teman som träder fram i analysen i hög grad 
sammanfaller med frågorna i intervjuguiden. (Wibeck 2000) Det här 
stämde inte riktigt i vårt fall, eftersom vårt fokus låg på medborgar-
kontakter och inte på alla områden i diskussionsmallen. Vi diskuterade 
såväl valda teorier som den insamlade empirin grundligt för att komma 
fram till vilka kopplingar vi ville lyfta fram. 
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2.6.1 Generaliserbarhet 
Eftersom fokusgruppsstudier är en kvalitativ insamlingsmetod, är inte 
syftet att dra generella, statistiskt underbyggda slutsatser om hela grupper 
eller populationer. Däremot kan denna typ av metod användas för att göra 
lösa generaliseringar om en viss kategori av personer; forskaren kan 
urskilja tendenser som gäller en viss grupp. Fokusgrupper kan också 
användas för att försöka säga någonting om de underliggande värderingar 
och premisser som argumentationen utgår ifrån. (Wibeck 2000) Vi ville 
föra en diskussion kring organisering av det politiska arbetet, framförallt 
den del som är inriktad mot medborgarinflytande, med hjälp av den empiri 
vi fått från Motala kommun. Vi kan göra jämförelser och generaliseringar 
mellan de olika beredningarna och se om det finns några skillnader i deras 
sätt att resonera. Däremot kan vi inte säga något om politiker i andra 
kommuner och deras uppfattningar då deras förutsättningar är annorlunda 
mot de som finns i Motala kommun. Vi anser ändå att diskussionen i sig 
kan vara av intresse även för andra kommuner genom att den ses som en 
allmän diskussion om organiseringen av politiskt arbete. 

2.6.2 Etiska aspekter 
En följd av att använda fokusgrupper som datainsamlingsmetod är att det är 
svårt att utlova fullständig anonymitet. Däremot är det möjligt att uppnå 
konfidentialitet. (Wibeck 2000) I vår empiri presenterar vi endast i 
undantagsfall från vilken beredning information och citat kommer och 
undviker helt att namnge deltagarna i beredningarna.  

2.6.3 Kvalitet 
En hög kvalitet i forskningen är beroende av att syftet med undersökningen 
uttrycks tydligt. (Wibeck 2000) Eftersom vi deltog i en större 
undersökning, presenterade Leif Jonsson syftet med denna vid varje 
intervju. Därefter berättade vi vad vår uppsats skulle handla om och vilka 
frågor vi främst var intresserade av. Vi anser att deltagarna hade en klar 
bild av vad samtalen skulle resultera i. För att höja kvaliteten på studien är 
det bra att ta hjälp, synpunkter och råd av kollegor vad gäller studiens 
upplägg. (Wibeck 2000) Återigen är det värt att poängtera att vi inte var 
med från början och planerade undersökningens upplägg, men vi hade 
under arbetets gång möjlighet att komma med synpunkter på hur vi tyckte 
att intervjuerna fungerade.  
 
En annan viktig faktor är att inte övervärdera sin tolkningsförmåga, varken 
som moderator eller under analysarbetet. Det är lätt att dra tidiga slutsatser 
och missuppfatta det som sägs och därför kan det vara bra att lyssna på 
bandinspelningarna ett flertal gånger. En annan möjlighet är att ta in en 
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utomstående som får bedöma om det som finns med i rapporten verkligen 
kan utläsas från använd data. (Wibeck 2000) Vi har använt oss av samma 
empiriska material som Leif Jonsson och eftersom han deltagit i alla 
intervjuer, anser vi att han i viss mån kan bekräfta de tolkningar vi gjort. 
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3 Institutionell teori 
Det första kapitlet i referensramen inleds med en genomgång av grunderna 
i institutionell teori och teorins användningsområde, samt relationen 
mellan institutioner och organisationer. Därefter följer en diskussion om 
legitimitet, reform och förändring, allt sett ur ett institutionellt perspektiv. 

3.1 Teorins grunder 
Begreppet institution används i ett flertal olika sammanhang och 
situationer. I vårt dagliga språk kan det syfta på exempelvis en vårdanstalt, 
medan det inom nationalekonomin snarare handlar om inrättningar såsom 
centralbank eller låneinstitut. (Brorström 1999)  
 
Sett ur ett organisationsteoretiskt perspektiv handlar institutioner om de 
spelregler som finns i samhället, både på ett formellt och informellt plan. 
De formella spelreglerna utgörs av exempelvis lagar och regler medan de 
informella byggs upp av värderingar, normer, överenskommelser och 
liknande. För att en företeelse ska kunna betraktas som institution krävs det 
att den är varaktig och starkt etablerad, vilket medför att den är svår att 
förändra. (Brorström 1999)  
 
Brorström & Siverbo (2001, s12) lyfter fram några exempel för att påvisa 
institutioners existens och förklara begreppets innebörd: 
 

Ett påtagligt och enkelt bevis på förekomsten av institutioner är att 
människor agerar likartat i specifika situationer trots att det inte finns 
angivet med några konkreta föreskrifter vad som förväntas av oss. Vi vet 
vad vi bör göra och hur vi bör uppträda för att passa in i olika 
situationer och vi tänker inte ens på det. Vardagen hade blivit oerhört 
mer komplicerad om inte beteenden i snabbköpet, på bensinstationen, på 
fotbollsarenan eller på biografen hade varit institutionaliserade. 

 
Innebörden av att beteenden eller företeelser blivit institutionaliserade är att 
de accepteras utan att ifrågasättas, de tas för givna. Solli (i Brorström 1999) 
exemplifierar detta med en föreläsningssal, där ingen ifrågasätter att 
studenterna sätter sig i bänkarna, vända mot läraren som står längst fram. 
Brunsson (1998) poängterar att institutioner är något vi själva är med att 
skapa, att de är sociala konstruktioner. 
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Institutioner har inflytande på alla nivåer i våra liv. De bidrar till att 
definiera vår sociala identitet, både som enskilda individer och medlemmar 
i grupper. Trots att institutioner inte nödvändigtvis har en formell struktur, 
har de så stark betydelse att individer eller grupper ofta sätter sitt 
egenintresse åt sidan för att handla i enlighet med institutionen. (March & 
Olsen 1989) Detta fenomen kan kallas för lämplighetens logik2, och ett 
exempel är soldaten som frivilligt går i döden därför att det tillhör hans roll, 
eller att det anses fel att handla korrupt i en politisk organisation, även om 
det skulle bidra till personlig vinning. (Peters 1999) 
 
Det kommer dock alltid att finnas de som bryter mot institutionella normer 
och därför skapas formella regler som definierar vad som är passande och 
inte. Trots dessa regler finns alltid flera uppfattningar inom samma 
organisation om vad som är passande, människor tolkar till exempel en 
organisations kulturella signaler olika och uppför sig därmed på olika sätt. 
Det här innebär att det aldrig finns endast en lämplighetens logik som alla 
agerar utefter. (Peters 1999) 
 
Institutionell teori kan användas som ett hjälpmedel för att förstå 
organisationer och deras omvärld: 
 

En institutionell ansats innebär att utvecklingsförlopp och rådande 
situation analyseras genom att identifiera de möjligheter och 
begränsningar som är förutsättningar för organisationen. Inriktningen är 
att försöka förklara organisationens effektivitet och framgång eller brist 
på effektivitet och avsaknad av framgång genom kartläggning och 
beskrivning av det institutionella arrangemangets sammansättning och 
trovärdighet.      

(Brorström 1999, s29) 
 
Institutionell teori kan bidra till att skapa mer struktur åt forskning och 
analys än om forskningen utgår enbart från individer. Då institutioner kan 
forma individuellt beteende minskas den osäkerhet som finns i stora delar 
av det sociala livet. Minskad osäkerhet betyder i sin tur att det blir lättare 
att göra förutsägelser eller söka andra sociala förklaringar. (Peters 1999) 

3.2 Institution och organisation 
Brunsson (1998) nämner aktiebolaget som ett exempel på en institution. 
Bolagsformen regleras delvis av Aktiebolagslagen, men även av våra 
uppfattningar om vad ett aktiebolag är och hur det bör agera. Om dessa 

                                           
2 Egen översättning av Peters term logic of appropriateness. 
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regler inte följs blir inte bolaget accepterat och kommer att få svårt att 
fortsätta sin verksamhet. Även om exemplet pekar på något så konkret som 
ett aktiebolag betyder inte det att institutioner generellt kan jämställas med 
organisationer. Institutionen är inte aktiebolaget i sig, utan de 
föreställningar och regler som ligger bakom. Brorström (1999, s12) 
förklarar fenomenet med att säga att ”institutionerna är verkliga men de är 
inte konkreta föremål utan internaliserade föreskrifter som människorna 
följer”. Det är i grund och botten en mänsklig aktivitet och därmed 
individer som skapar institutioner, men de är inte nödvändigtvis ett resultat 
av en medveten design (Powell & DiMaggio 1991). Därför kan sägas att 
organisationer är synliga resultat av institutionaliserade regler och 
handlingsmönster. (Meyer & Rowan i Abrahamsson & Aarum Andersen 
1996)  
 
Brunsson (1998) talar om tre övergripande typer av institutioner och 
därmed tre olika sätt att utforma enskilda organisationer: den politiska 
organisationen, företaget och föreningen. Till skillnad från företag och 
föreningar omges politiska organisationer av medborgare och inte 
medlemmar eller kunder. Att omges av medborgare innebär att den 
politiska organisationen är mindre autonom än företaget; kunder går att 
byta ut om de inte passar, men medborgarna är givna. Politiska 
organisationer är dessutom till för alla utom sig själva. Oavsett typen av 
organisation menar Brorström & Siverbo (2001) att institutioner har ett 
avgörande inflytande över beslutsfattande och organisatorisk effektivitet. 
Så kallade gynnsamma institutioner leder till ökad effektivitet, medan 
ogynnsamma institutioner leder till ineffektivitet.  
 
Vi vill redan på detta stadium klargöra hur vi ser på begreppet institution i 
förhållande till svenska kommuner i allmänhet och Motala kommun i 
synnerhet. Vi anser att den svenska kommunen är en institution, men att 
den inte är entydig utan består av flera olika nivåer. Först finns det en 
landsövergripande institution som innefattar lagar, normer och värderingar 
som är gemensamma för alla kommuner. Nästa plan handlar om 
gemensamma drag för större regioner, till exempel kommuner i södra 
Sverige. Avsmalningen fortsätter för att till sist nå det lägsta planet: varje 
enskild kommun. Vi anser att det finns vissa delar av kommunen som 
institution som är specifika för varje enskild kommun och inte delas av 
andra. 
 
Med detta som grund kan vi resonera om Motalas omorganisering i termer 
av till exempel institutionella förändringsprocesser utan att för den skull 
sätta likhetstecken mellan institution och organisation. För att knyta an till 
Meyer & Rowan (se ovan) är organisationen Motala kommun det synliga 
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resultatet av de institutionaliserade regler och handlingsmönster som finns 
på lokal nivå. 

3.3 Legitimitet 
Ordet legitimitet kommer från latinets lex, vilket betyder lag, men har i 
samhällsvetenskapliga sammanhang ofta en vidare betydelse. Att en 
företeelse upplevs vara legitim innebär, förutom att den är laglig, också att 
den är moraliskt berättigad. Om exempelvis medborgarna anser att de 
politiska besluten och institutionerna är legitima, betyder det i praktiken att 
de ses som moraliskt acceptabla, men inte nödvändigtvis moraliskt 
önskvärda. Legitimitet handlar med andra ord om att merparten av 
medborgarna godtar en viss institutionell ordning, men de behöver inte 
uppskatta den. (Möller 2000) 
 
Legitimitet som begrepp är viktigt när det handlar om vilka personer eller 
grupper som får göra sin åsikt hörd inom en organisation. Det existerar en 
slags institutionell barriär som måste passeras, det vill säga idéer och 
normer om hur det ska gå till att göra sin röst hörd. Ju mer avvikande från 
de institutionaliserade föreställningarna en grupp är, desto svårare är det för 
den att få uppmärksamhet; gruppen saknar legitimitet. En avvikande grupp 
har även svårare att styra hur den framställs i exempelvis media än en 
grupp som är mer likformig med de institutioner som råder. Det här 
påverkar i sin tur rekryteringen till gruppen och möjligheterna till vidare 
opinionsbildning. (Theodorsson 2001)  

3.3.1 Inkongruens mellan beslut och handling 
Legitimitet kan skapas på tre olika sätt: genom tal, beslut och handling, 
antingen var för sig eller i olika kombinationer. Det kan tyckas att 
exempelvis beslut och handling borde vara sammanlänkade; att ett beslut 
om handling verkligen måste utföras för att legitimitet ska kunna uppnås. 
Så är dock inte alltid fallet. (Brunsson 1989) Gap mellan tal, beslut och 
handling kallas decoupling3, vilket innebär skillnader i vad som sägs ske 
och vad som verkligen sker. Decoupling kan uppstå när det finns 
institutionella krav på en viss organisationsform eller vissa handlingar, och 
en organisation anpassar sin formella struktur till de nya kraven för att 
skapa legitimitet. Det interna, informella arbetet fortsätter dock som förut. 
(Brunsson & Olsen 1993) 

                                           
3 Brunsson resonerar om decoupling som fenomen även i svenskspråkiga böcker, men 
utan att använda ett svenskt begrepp. Därför har vi valt att använda den engelska 
termen. 
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Decoupling medför med andra ord att det bildas två processer inom 
organisationen. Den ena handlar om organisationens interna arbete och den 
andra om vad som visas för omvärlden. Det som visas utåt handlar i hög 
grad om ritualer och har litet eller inget inflytande på det interna arbetet. I 
en organisation kan det till exempel finnas formella regler om att de 
anställda ska konsulteras inför vissa beslut. Organisationens ledning kan 
följa dessa regler men ändå frångå de anställdas vilja genom att inte ta 
hänsyn till deras åsikter. Ritualen ”konsultation av de anställda” har då 
följts, men det interna arbetet har inte påverkats. I vissa lägen är decoupling 
nödvändigt för att arbetet ska bli effektivt. (Brunsson & Olsen 1993) 

3.4 Reform och förändring 
Det finns två grundläggande resonemang kring institutionell förändring. 
Förespråkarna för det första perspektivet menar att förändring sker som en 
följd av dramatiska händelser, interna eller externa, exempelvis kriser, 
innovationer eller teknologiska förändringar. Dessa dramatiska händelser 
gör att gamla institutioner avvecklas och ersätts av nya idéer. Det andra 
perspektivet behandlar inkrementell förändring, det vill säga att det sker en 
kontinuerlig modifiering av institutionerna och en successiv anpassning till 
nya förutsättningar. En nödvändig justering kräver att vissa institutionella 
former förstörs, andra modifieras och nya skapas. (Brorström & Siverbo 
2001)  
 
I såväl det dramatiska förändringsperspektivet som i det inkrementella 
handlar det om någon form av anpassning. Eftersom institutioner har en 
avgörande betydelse för samhällets utseende, måste de förändras och 
anpassas till nya förutsättningar. (Brorström & Siverbo 2001) Både 
anpassning och förutsättningar indikerar att institutioners omgivning är av 
betydelse i samband med reform och förändring, och även omgivningen 
kan sägas vara institutionaliserad. Innebörden av detta är att omgivningen 
har idéer om vad som är det bästa tillvägagångssättet för olika typer av 
institutioner, och därmed även organisationer. (Brunsson & Olsen 1993) 
 
Genom att acceptera antagandet att såväl organisationer som deras 
omgivning är institutionaliserade ifrågasätts rationellt tänkande vid 
förändring. Institutionaliserade idéer ifrågasätts inte, utan såväl individer 
och omgivning som organisationer handlar omedvetet i linje med idéerna 
ifråga. I och med det faller grunden för rationella beslut, nämligen att det i 
alla situationer är möjligt att bedöma information objektivt och handla 
rationellt därefter. Skälet till förändringen finns istället i den 
institutionaliserade omgivningen och dess interaktion med organisationen. 
(Brunsson & Olsen 1993) Peters (1999) anser därför att förändring i 
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institutionaliserade organisationer är av en slumpartad karaktär. Vare sig 
benämningen är slumpartad förändring eller irrationella beslut, stämmer 
Brunsson & Olsens (1993) antagande att omgivningens inflytande innebär 
att det inte alltid är möjligt att välja hur organisationen ska se ut. 
 
Peters (1999) anser även att den slumpartade förändringen kan ses som en 
kontinuerlig inlärningsprocess. Slumpen gör att det ibland uppstår 
misslyckade förändringsförsök beroende på att omgivningens signaler 
missuppfattas. Det är dock legitimt att både misslyckas och lyckas just för 
att det handlar om inlärning. Då inlärningsprocessen är en del av den 
institutionaliserade organisationen uppstår hela tiden nya, legitima 
möjligheter till förändring och korrigering av misstagen. 
 
Oavsett hur beslutsprocessen ser ut, kommer inte radikala förändrings-
förslag presenteras i första hand beroende på institutioners svår-
föränderlighet och starka förankring i samhället (Brorström 1999). Alla 
institutioner har därför inbyggda standardlösningar som appliceras när det 
finns ett behov av förändring. På så vis blir det möjligt att använda bekanta 
lösningar hellre än sådana som ligger längre från kärnvärderingarna. Här 
finns ett samband med den tidigare nämnda lämplighetens logik (3.1); ett 
radikalt förändringsförslag bryter med stor sannolikhet mot de normer som 
anger vad som är passande. (Peters 1999) Institutioners svårföränderlighet 
medför även att det gamla aldrig försvinner helt och hållet, utan följer med 
och blir en del av det nya. (Brorström & Siverbo 2001) 

3.4.1 Betydelse av mode, individer och historia 
Mode är en avgörande faktor för vilken typ av förändring som genomförs. I 
vår kultur är det förknippat med förbättring och framsteg att vara modern, 
vilket gör det svårt att argumentera mot en reform eller förändring som 
syftar till att modernisera en organisation. Modesvängningar påverkar 
därmed innehållet i reformförslag samt begränsar antalet acceptabla 
argument. (Brunsson & Olsen 1993)  
 
Hittills har vi inte talat om individens roll i institutionell förändring. 
Screpanti (i Brorström & Siverbo 2001) menar att institutioner går att 
förändra på det sätt individerna vill, då ingen institution kan överleva på 
sikt om individerna som följer den uppfattar handlingarna som felaktiga. 
Institutioner måste därmed förändras när de inte längre tjänar individerna. 
Även Peters (1999) talar om inflytandet en organisations medlemmar har 
på förändringar då medlemmarna ibland väljer, medvetet eller omedvetet, 
att inte följa de normer och värderingar som finns. En gradvis förändring av 
institutionen kommer då att ske.  
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Det behöver inte vara de befintliga medlemmarna i en organisation som 
initierar en förändringsprocess. När nya medlemmar har andra värderingar 
än sina företrädare kan de rådande institutionerna tvingas till förändring. 
Exempelvis har dagens rekryter inom armén andra uppfattningar om 
demokrati och medbestämmande än tidigare generationer, vilket har lett till 
att arméns arbetssätt delvis förändrats. Starka ledare kan ha samma effekt, 
genom antingen formell makt eller starka personliga egenskaper kan de 
genomföra genomgripande förändringar. (Peters 1999)  
 
Då det är många faktorer som influerar institutionell förändring är det 
viktigt att ha kunskap om en organisations historia för att förstå reformer. 
Om historien är okänd är det svårt att se bakom fasaderna och hitta de 
interna strukturer, processer och ideologier som fungerar som den ledande 
kärnan i organisationen. (Brunsson & Olsen 1993) 

3.4.2 Ifrågasättande och meningsskapande 
Förändring förutsätter ett ifrågasättande av rådande ideologier, mod att 
experimentera och innovationsförmåga, det vill säga en prövning av det 
rådande institutionella arrangemanget. Det leder till en ökad osäkerhet, men 
är nödvändigt för att en anpassning till nya krav ska kunna ske. Därför bör:  
 

kreativitet och innovationer … uppmuntras för att skapa ett konstruktivt 
och kritiskt förhållningssätt till den egna pågående verksamheten och 
dess förutsättningar. 

(Brorström & Siverbo 2001, s39) 
 
Även Alvesson (1998) lägger stor vikt vid kritik och reflektion. Utan ett 
kritiskt förhållningssätt ökar risken för att institutionaliserade sociala, 
ekonomiska och politiska system, som godtyckligt gynnar vissa grupper, 
förs vidare till kommande generationer. En sådan överföring underlättas av 
det faktum att systemen kan försvaras med väl underbyggda argument, då 
institutioner kan skapa falsk kunskap: 
 

Eftersom institutionerna är varaktiga så är den kunskap som följer av 
institutionerna varaktig. Detta gör det troligt att institutionell kunskap, 
det vill säga kunskap som följer av institutionerna, kan vara falsk och 
därmed leda till felaktiga beslut och handlingar. 

(Brorström 1999, s16) 
 

I en institutionaliserad miljö kan de huvudsakliga effekterna av en 
reformprocess sägas ha mer att göra med meningsskapande och inverkan 
på allmänhetens uppfattningar och åsikter än med synliga, formella 
organisationsförändringar. Reformprocessen är i stället en del av en 
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kulturell process där normer, världsbilder, symboler och legitimitet skapas 
eller förändras. Både direkta deltagare i reformprocessen och utomstående 
betraktare ser ofta processen som lyckad trots att den resulterade i få 
direkta förändringar. Det svaga intresset för synliga resultat kan även 
resultera i bristande intresse för uppföljningar och utvärderingar av 
processen, eftersom det synliga resultatet inte var det som bedömdes mest 
intressant, utan genomförandet av processen i sig var det som skänkte 
mening åt de inblandade. (Brunsson & Olsen 1993) Processen kan sägas 
vara en del av en prövning av institutionen för att legitimera dess fortsatta 
dess existens. Prövning är även viktig för att uppnå effektivitet. 
 

En förutsättning för effektivitet är att det rådande institutionella 
arrangemanget utsätts för prövning. En sådan prövning behöver inte 
innebära att institutionerna byts ut utan poängen är att möjligheter och 
förutsättningar finns för prövning.  

(Brorström 1999, s19) 
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4 Förtroende, institutioner och politik 
I det följande kapitlet presenteras begreppet förtroende i ett politiskt 
sammanhang. Därefter introduceras institutionaliserade konflikter som en 
återkoppling till institutionell teori. 

4.1 Förtroende 
Vi har tidigare diskuterat begreppet legitimitet och dess betydelse (3.3) och 
vill fördjupa den diskussionen genom att föra in begreppet förtroende. 
Förtroende förutsätter legitimitet, men legitimitet förutsätter inte 
förtroende. Förtroende är starkare än legitimitet. Legitimitet handlar om 
samtycke, men detta samtycke kan vara svagare och mer outtalat än den 
form av samtycke som förtroende är ett uttryck för. (Möller 2000)  
 
Förtroende associeras i första hand med sociala, personliga, relationer. 
Person A:s förtroende för B baseras på A:s tro på att B inte kommer att 
skada honom eller henne med avsikt. Förtroende är alltid ett risktagande; 
det går aldrig att vara helt säker på att inte bli sviken. Socialt förtroende 
bygger ofta på personliga kontakter och diskuteras inom den privata sfären. 
(Newton 1999)  
 
Vi kommer att koncentrera oss på politiskt förtroende, det vill säga 
förtroendet för politiska aktörer och organisationer, och undersöka vilka 
faktorer som påverkar detta. Politiskt förtroende bygger i många fall på 
andrahandsinformation, framförallt från massmedia, och är i allmänhet 
svagare än personligt förtroende. (Newton 1999) Undersökningar som 
gjorts de senaste åren visar att förtroendet för politiker minskat, och att 
klyftan mellan medborgare och politiker ökat. (Wide & Gustafsson 2001, 
Möller 2000)  

4.2 Förtroende och legitimitet i en politisk kontext 
Legitimitet för en politisk organisation är att få tolerans från omgivningen. 
Det beror på att den politiska organisationen, i sin idealform, är beroende 
av sin omgivning, medborgarna. Ett demokratiskt system innebär att 
medborgarna är representerade i den politiska organisationens ledning 
genom fria val, vilket bidrar till att skapa legitimitet. Ju fler uppfattningar 
och områden som avspeglas i verksamheten, desto mer ökar den politiska 
organisationens legitimitet i och med att den då blir viktig för större delar 
av omgivningen. (Brunsson 1998)  
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Ibland händer det dock att frågor och problem som framförs av lokala 
aktionsgrupper ses som obekväma för den politiska organisationen. Det kan 
då förekomma att beredningar tillsätts för att diskutera med 
aktionsgrupperna, men utan andra intentioner än att förhala den aktuella 
frågan och trötta ut aktionsgruppen. Även om det inte uttalas direkt, 
fungerar tillsättandet av beredningar som en formell anpassning av 
organisationen för att skapa legitimitet, utan att det interna arbetet ändras. 
(Theodorsson 2001) (Se även diskussionen om decoupling i 3.3.1)  
 
Det här är ett exempel på att politiska processer kan vara rena 
legitimeringsprocesser, vilket dock inte behöver betyda att de är 
misslyckade. (Brunsson 1989) Som tidigare nämnts i samband med 
institutionella reformer, kan de ha fungerat väl i meningsskapande syfte för 
alla inblandade (3.4.2). (Brunsson & Olsen 1993) 
 
Ett annat sätt att behandla obekväma grupper är att förneka dem; att inte 
erkänna dem som legitima motparter. Det politiska systemet kan försöka 
misstänkliggöra gruppen genom att till exempel använda negativt 
värdeladdade ord, såsom särintresse eller ekonomiskt oansvarig, eller 
koppla ihop gruppen med andra grupper som har ännu lägre legitimitet. Om 
beslut ändå fattas, handlar det i många fall om symboliska beslut, det vill 
säga små uppoffringar utan några egentliga eftergifter. (Theodorsson 2001) 

4.3 Misstroende 
Under senare år har olika skandaler bidragit till en generell nedsmutsning 
av kommunpolitikers rykte. Detta förtroenderas för kommunalpolitiker 
avviker från internationell forskning, som visat att förtroendet i allmänhet 
är högre för lokala politiker och organisationer än för nationella. Det 
avlägsna och abstrakta ses med större misstänksamhet än det närliggande 
och välkända. Det är lättare att få legitimitet för impopulära beslut om de 
fattas av personer som det är möjligt att identifiera sig med. Det finns med 
andra ord ett tydligt samband mellan närhet och tilltro. (Möller 2000, Wide 
& Gustafsson 2001) Även Holmberg (1999) diskuterar det positiva 
sambandet mellan personlig kontakt och förtroende. 
 
Möller (2000) menar att det finns två olika misstroendenivåer inom 
politiken, nämligen aktörsnivå och systemnivå. På aktörsnivå finns å ena 
sidan misstro mot enskilda politiker, ofta till följd av personliga 
erfarenheter av personen ifråga, å andra sidan en kollektiv misstro mot 
politiker i allmänhet. På systemnivån kan misstroendet riktas mot enskilda 
politiska organisationer i samhället, politiska organisationer i allmänhet 
eller det demokratiska styrelseskicket. Undersökningar visar att det är den 
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kollektiva misstron mot politikergruppen som ökat och inte misstron mot 
de politiska organisationerna. 
 
Politiskt förtroende baseras inte i första hand på personliga kontakter och 
den kollektiva uppfattningen påverkas endast till viss del av personliga 
erfarenheter. Misstroendet mot politiker i grupp är i många fall djupt rotat 
och en positiv personlig erfarenhet med en enskild politiker, ses ofta enbart 
som ett undantag från regeln. Om däremot en person haft en negativ 
upplevelse av en politiker, minskar ofta förtroendet för hela politiker-
gruppen. Ett annat exempel är när en medborgare känner sig sviken av sitt 
parti och tappar förtroendet för alla politiker. (Holmberg 1999)  

4.3.1 Orsaker till minskat förtroende 
Möller (2000) har identifierat fyra olika kategorier av orsaker till minskat 
förtroende för politiker: politikerrelaterade, medborgarrelaterade, system-
relaterade och medierelaterade orsaker. 
 
Politikerrelaterade orsaker: Den största faktorn i denna kategori är de 
politiska skandalerna. Här handlar det om att medborgarna ifrågasätter 
politikernas karaktär och ser alla politiker som oärliga. En annan kritik 
riktar sig mot att medborgarna anser att många fritidspolitiker saknar 
lyhördhet, verklighetsinsikt och kompetens; både intellektuell och 
kommunikativ. (Möller 2000)  
 
Medborgarrelaterade orsaker: Många politiker anser att medborgarnas 
kunskap om politiker och politisk verksamhet är bristande och att denna 
okunskap orsakar misstro. (Möller 2000) Samma resultat har även 
Holmberg (1999) kommit fram till; personer som är ointresserade av politik 
och/eller har bristfälliga kunskaper känner mest misstro mot politiker i 
allmänhet. Dessutom anses medborgarna vara alltför oengagerade. Å andra 
sidan finns det tecken på att kunskapen ökat de senaste åren och att 
medborgarna därmed börjat ifrågasätta systemet på ett annat sätt – och att 
detta lett till minskat förtroende. 
 
Systemrelaterade orsaker: De nedskärningar som skett inom det 
kommunala systemet de senaste åren ses som en stor orsak till det 
minskade förtroendet; systemet kan inte leverera det medborgarna 
förväntar sig. Dessutom har medborgarna idag högre förväntningar. Det är 
ett mänskligt fenomen att aldrig vara helt nöjd och undersökningar visar att 
i kommuner där utvecklingen kommit långt och där stora satsningar gjorts, 
är medborgarna mest missnöjda. (Möller 2000) Förtroendet bygger på det 
medborgarna uppfattar att politikerna åstadkommit. Om de tycker om det 
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de ser och känner att deras önskemål blivit tillgodosedda, ökar förtroendet. 
(Holmberg 1999) Å andra sidan kan de höga förväntningarna ses som ett 
bevis för att det finns en stor tilltro till systemet i stort, att medborgarna 
räknar med att kommunerna ska uppfylla deras behov och önskemål. 
(Möller 2000)  
 
Avståndet mellan politiker och tjänstemän har ökat. Kunskapen finns i 
många fall hos tjänstemännen och politikerna är inte lika pålästa som förut 
när de möter medborgarna, vilket leder till missnöjda medborgare. Det 
finns tankar om att det politiska systemet har blivit alltför komplext, vilket 
hör samman med hypotesen att systemet blivit överbelastat. Offentliga 
sektorn har vuxit snabbt och blivit så komplex att den inte lyckas utföra 
sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Komplexiteten gör även att det 
är svårt för medborgarna att påverka systemet. Känslan av att inte kunna 
kontrollera och påverka leder ofta till uppgivenhet. Viljan att påverka finns, 
men inte möjligheten. Det här leder till en vanmakt, både bland medborgare 
och politiker. Även om de förtroendevalda fritidspolitikerna tror sig veta 
vad medborgarna vill ha, har de svårt att uppfylla önskemålen. (Möller 
2000, Wide & Gustafsson 2001) 
 
Medierelaterade orsaker: Politiskt förtroende baseras i hög grad på 
andrahandsuppgifter, i många fall från massmedia. Därmed kan diskuteras 
hur stor roll massmedia spelar för medborgarnas förtroende för politiker. 
Massmedia har uppgiften att bevaka medborgarnas intresse och ska därmed 
uppmärksamma oegentligheter. Däremot har massmedia kritiserats för att i 
hög grad koncentrera sig på och gotta sig i politikers misstag och skandaler. 
(Holmberg 1999) Å andra sidan anser en del politiker att de har en viss 
skuld själva, eftersom de menar att de är dåliga på att kommunicera med 
media. (Möller 2000) 

4.4 Institutionaliserade konflikter 
I politiska organisationer är konflikter institutionaliserade. Med det menas 
att det är viktigt att det finns meningsskiljaktigheter inom organisationen, 
annars förlorar den legitimitet. Om inga meningsskiljaktigheter finns, kan 
det vara ett tecken på att väldigt få grupper är representerade. I stället ska 
konflikter underhållas och olika ideologier uppmuntras, liksom subgrupper 
och subideologier. (Brunsson 2000) Detta gör att politiska organisationer 
skiljer sig från många andra, då konflikt, snarare än enighet, verkar som 
organisationsprincip; just för att många grupper med olika åsikter ska få 
komma till tals. (Brunsson 1998)  
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En politisk organisation måste anpassa sig till många institutioner i 
omgivningen och det är en omöjlighet att uppfylla alla krav som ställs. I 
den institutionaliserade konflikten ingår det att göra avvägningar och 
tolkningar av betydelsen av olika institutionella arrangemang. (Peters 1999) 
Dessa avvägningar och diskussioner får dock inte övergå i pajkastning 
mellan olika politiska grupperingar, då det visat sig att många medborgare 
är trötta på att politiker inte kan samarbeta över partigränserna. (Möller 
2000) Konflikterna får inte överskugga de gemensamma mål som finns i 
den politiska verksamheten. (Brunsson 2000) 
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5 En lärande organisation 
I det avslutande kapitlet i den teoretiska referensramen kommer vi att 
redogöra för teorier om en lärande organisation. Efter en diskussion om 
organisatoriskt lärande, presenteras förutsättningar för skapandet av en 
lärande organisation. Kapitlet avslutas med ett resonemang om nätverk. 

5.1 Lärande i samhället 
Organisationer måste kontinuerligt och aktivt möta förändringar för att 
avspegla sin omvärld. (Söderström 1996) Här är återigen en indikation på 
att modesvängningar påverkar en organisation i hög grad, något vi 
behandlade i 3.4.1. Effektivitet har under lång tid varit ett centralt begrepp i 
företag och organisationer och att öka effektiviteten har i många fall haft 
högsta prioritet. Under många år betonades stabilitet som ett önskvärt 
tillstånd och fokus låg på en rationell användning av företagets resurser, det 
vill säga en hög produktivitet. Andra viktiga ord var kundvärde, 
konkurrenskraft och lönsamhet. (Docherty 1996)  

Idag har medvetenheten om att vi lever i en föränderlig värld ökat, företag 
och förvaltningar anses vara tvungna att följa omvärlden mer aktivt, 
reagera snabbare, utveckla mer flexibla organisationsformer och 
fortlöpande förnya sin samlade kompetens. (Söderström 1996) För att 
företag och organisationer ska överleva och vara konkurrenskraftiga krävs 
ett engagemang från alla medarbetare. Deras förmåga att förutse 
förändringar och anpassa sig till nya lösningar och idéer är avgörande. Det 
här kräver dels en hög personlig motivation hos medarbetarna, dels att de 
aktivt tar till sig företagets affärsidé och strävar efter att realisera dess mål. 
Lärande på alla nivåer i en organisation är inte bara ett medel att uppnå mål 
utan ett väsentligt villkor för företagens långsiktiga konkurrenskraft och 
framgång; lärandet blir en förändringsstrategi. En ny utmaning för företag 
idag är att bli en lärande organisation. (Docherty 1996, Söderström 1996) 
 

Den lärande organisationen är ett uttryck på modet idag. Det är dock 
mindre klart vad det betyder, bortsett från att det … är en bra sak att 
eftersträva …. Det kan betyda två saker, det kan betyda en organisation 
som lär sig och/eller en organisation som uppmuntrar lärande hos dess 
medlemmar. Det bör betyda båda.  

(Handy i Docherty 1996, s29) 
 
Docherty (1996) preciserar tankegången och menar att det finns två 
grundperspektiv som kompletterar och samspelar med varandra. Det ena 
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fokuserar på att institutionalisera det lärande som sker i organisationen så 
att kunskapen kan komma hela organisationen till godo. Det andra 
perspektivet poängterar vikten av att skapa förutsättningar för med-
arbetarna att lära. Vi kommer att behandla båda dessa synvinklar.  

5.2 Organisatoriskt lärande 
Det har förts många diskussioner om vad organisatoriskt lärande är och om 
det överhuvudtaget är möjligt att hävda att organisationer lär, eller om det 
snarare är de enskilda individerna i organisationen som utvecklar ny 
kunskap. (Söderström 1996) Den första forskningen om organisatoriskt 
lärande utgick från ett individperspektiv, men redan 1979 ifrågasattes det 
infallssättet. Istället förespråkades ett systemperspektiv eftersom:  
 

Det vore … ett misstag … att tro att organisatoriskt lärande inte vore 
något mer än summan av individers. Även om organisationer inte har 
hjärnor, så har de kognitiva system och minne, t. ex. normer och 
värderingar som fortlever även om olika individer kommer och går. 

(Hedberg i Söderström 1996, s11) 
 
Dilschmann & Berg (1996) diskuterar sambanden mellan individuellt, 
kollektivt och organisatoriskt lärande och hävdar att de olika typerna av 
lärande sker i parallella strukturer. Individuellt lärande hos medarbetarna 
leder inte automatiskt till organisatoriskt lärande, men är en nödvändig 
förutsättning. När grupper inom organisationen utvecklar gemensamma 
kunskaper, förhållningssätt, attityder och värderingar sker ett kollektivt 
lärande. Om medarbetare tillsammans diskuterar idéer, tolkar uppgifter och 
identifierar problem som ska lösas, får gruppen en gemensam bild av den 
verklighet den ska hantera. Den får en gemensam kognitiv karta.  
 
Genom två olika processer förvandlas, eller knyts, individuellt och 
kollektivt lärande till organisatoriskt lärande; nämligen genom spridning 
och institutionalisering. Spridning innebär att förståelse, erfarenheter, 
föreställningar och förhållningssätt förmedlas mellan olika medlemmar i 
organisationen. En persons roll och ställning i organisationen påverkar i 
vilken utsträckning hans eller hennes lärdomar sprids. På samma sätt kan 
nätverk inom organisationen påverka spridningen. (Dilschmann & Berg 
1996, Glynn, Lant & Milliken i Docherty 1996)  
 
Institutionalisering innebär att kunskap, lärdomar, föreställningar och 
normer blir socialt definierade som en del av organisationen, de blir tagna 
för givna. Genom skapandet av organisatoriska rutiner, regler, policies och 
datasystem blir tillgängligheten inte beroende av enskilda individer. 
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Processen är dock inte självgående. Det är ledningens ansvar att skapa goda 
förutsättningar för lärande och se till att det finns mötesplatser och kanaler 
så att lärande kan omsättas i organisationens system, rutiner och praxis. 
(Dilschmann & Berg 1996, Glynn, Lant & Milliken i Docherty 1996) Det 
är därmed inte självklart att en organisation lär enbart för att individerna i 
den lär. Förutsättningen är att den individuella inlärningen påverkar 
organisationens minne, det vill säga organisationens gemensamma före-
ställningar, mentala kartor, värderingar och kunskaper. (Rohlin et al. 1994) 
Samtidigt lär en organisation endast genom människors handlingar och 
erfarenheter – resonemanget om organisatoriskt lärande är med andra ord 
något paradoxalt. (Docherty 1996, Söderström 1996)  
 
Det finns olika ansatser i forskningen om lärande i organisationer. En 
uppdelning är lärande i form av beteendeanpassning respektive kunskaps-
utveckling. Beteendeanpassning sker genom synliga förändringar såsom 
ledningsorganisation, beslutsfattande, arbetsrutiner och fördelning av 
resurser. Andra forskare talar om ett kognitivt lärande, en kunskaps-
utveckling. Här sker förändringar av företagets referensramar, dess 
gemensamma mentala modeller, dess kultur samt dess strategi och 
program. (Docherty 1996, Söderström 1996) Vi anser att beteende-
anpassning är ett steg mot att utveckla ny kunskap, men att det inte är 
tillräckligt för att uppnå ett långsiktigt lärande. Ett hållbart lärande anser vi 
kräver en förändring av de grundläggande mentala modellerna och 
föreställningarna.  
 
Kolb (i Docherty 1996) presenterar en modell för lärande i arbetet som 
består av fyra steg: konceptualisering, handling, erfarenhet/återföring och 
reflektion. I varje steg måste hänsyn tas till hela organisationen. Även 
Senge (1995) poängterar vikten av ett systemtänkande i samband med 
lärande organisationer och organisatoriskt lärande; organisationer måste ses 
som system med många komponenter som hör ihop och påverkar varandra. 
Genom att fokusera på hela systemet och inte bara delar av det, är det 
lättare att få en helhetssyn. Grunden i systemtänkandet är feedback, vilket 
kan kopplas till vikten av återföring och reflektion i samband med lärande. 
 
Figuren på följande sida sammanfattar många av de aspekter som 
presenterats i samband med lärande i organisationer. 
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Figur 2. Individuellt, kollektivt och organisatoriskt lärande. 
 

 
 

Källa: Dilschmann & Berg 1996, s46 
 

5.3 Förutsättningar för en lärande organisation 
Docherty (1996) menar att ledningen spelar en central roll för skapandet av 
en lärande organisation och att målet aldrig kommer att uppnås utan 
ledningens aktiva stöd. I diskussionen som följer kommer vi att redogöra 
för några av de uppgifter Docherty ser som mest viktiga i processen. Vi 
kommer även att föra in andra författares åsikter där likheter finns.  

 
-   Värdesystem   -   Kultur och ledarstil  
-   Vision   -   Struktur  
-   Språk    -   Teknikstöd 
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förmåga att bidra till företagets mål, samt den anställdes kreativitet, 
initiativkraft och beslutsförmåga. De anställda ska inte ses som en 
produktionsfaktor, utan en resurs. Ledningen måste ha respekt för den 
enskildes integritet och den rådande föreställningen ska vara att människor 
i grund och botten har en önskan att lära och en motivation att handla. 
(Docherty 1996) 
 
Drucker (i Docherty 1996) går lite längre när han hävdar att medarbetarna 
måste ses som partners. Organisationen blir på så sätt en typ av 
partnersystem, något som ofta byggs upp som nätverk. (Rohlin et al. 1994) 
Vi kommer att behandla nätverk i 5.4. 

5.3.2 Vision 
Visioner är i första hand ett verktyg med vilket ledningen kan påverka 
medarbetarnas handlingar. Processen att utforma och implementera 
visioner bidrar till att påverka handlandet i den önskade riktningen. Syftet 
är att arbeta fram framtidsbilder som kan fungera som ledstjärnor och 
därmed skapa en inre motivation hos medarbetarna. (Docherty 1996) Även 
Senge (1995) diskuterar gemensamma visioner, i syfte att få alla i 
organisationen att sträva åt samma håll. Skapandet av visioner underlättar 
utvecklandet av en helhetskänsla hos medarbetarna. 

5.3.3 Språk 
Ledningens värderingar, visioner och strategier kan endast påverka de 
anställdas agerande om medarbetarna förstår vad cheferna menar. De 
begrepp ledningen använder är ibland alltför dunkla eller abstrakta för att 
kunna kopplas till medarbetarnas erfarenheter och vardag. Förändringar av 
begrepp kan vara relativt små, men ändå betydande för bland annat 
legitimiteten. I detta sammanhang är kommunikation avgörande. 
Ledningen har ansvar för att nyckelbegrepp blir tydliga, därför måste det 
finnas utrymme för dialog så att även medarbetarnas språk kan prägla 
företagets begrepp och språk. (Docherty 1996) 

5.3.4 Kultur och ledarstil 
Kultur ses ofta som det kitt i organisationen som håller enskilda 
medarbetare och grupper samman. Därmed har kulturen stor betydelse för 
en organisations benägenhet att acceptera eller ta avstånd från förändringar. 
(Senge 1995) Många organisationer har paralyserats av sin kulturella 
identitet och därför inte kunnat hantera förändringar i omgivningen. 
(Docherty 1996) 
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Senge (1995) poängterar vikten av att medarbetarna blir medvetna om de 
mentala modeller som styr dem, samt identifierar fördomar och 
förväntningar. Det betyder att det finns ett behov av att skapa en kultur i 
vilken det råder öppenhet för feedback och ifrågasättande. Senge menar 
vidare att det är viktigt att uppnå ett så kallat personligt mästerskap hos 
medarbetarna, vilket innebär att alla är medvetna om vad de vill, vilka mål 
de har och vad som är viktigt i organisationen. Syftet är att utveckla 
självförtroendet hos medarbetarna och därmed skapa förutsättningar för 
utveckling. 
 
Enligt Docherty (1996) är ledningens första insatser viktiga för att få bollen 
i rullning, när utvecklingen väl tagit fart är den självgående. Ledningen 
måste betona handling, initiativ och risktagande. Det måste finnas en 
tolerans för olikheter i uppfattning, osäkerhet och mistag. Det är viktigt att 
uppmuntra reflektion och kritisk prövning av arbetsplatsens kultur och 
vedertagna sanningar.  
 
Samtidigt måste ledningen hitta en balans mellan att stödja och styra. Om 
ledningen vill uppmuntra de anställda till att pröva nya sätt att arbeta, att 
ändra arbetsrutiner, att fatta egna beslut och att kontakta andra grupper 
inom och utanför företaget, måste cheferna ge ett tydligt stöd, nya 
befogenheter, lämpliga resurser och kanske framförallt tid. Stödet är 
viktigt, men det bör finnas på avstånd så att inte medarbetarna känner sig 
kontrollerade och styrda. Detta kallas ledningens paradox vid förändring 
och förnyelse. (Docherty 1996) 

5.3.5 Struktur 
Enligt Drucker (i Docherty 1996) är en av ledningens viktigaste uppgifter i 
en lärande organisation att vara designers. Organisationens värdesystem 
bör ligga som grund, men ledningen har också ansvar för det som är mer 
synligt, som organisationens struktur. Enligt Drucker finns det fyra typer av 
strukturer som påverkar lärandet i en organisation:  
 
Organisationsstrukturen fördelar uppgifter och befogenheter och skapar 
mekanismer för ett systematiskt och regelbundet utbyte av erfarenheter 
mellan medarbetarna. Mekanismerna ska även uppmuntra reflektion kring 
den kunskap som genereras och dess betydelse för enskilda grupper och för 
organisationen i stort. Målet är att skapa arenor för dialog, exempelvis 
genom bildande av idégrupper. (Drucker i Docherty 1996) Senge (1995) 
diskuterar teamlärande, som i huvudsak handlar om dialog och diskussion; 
båda nödvändiga för att uppnå ett lärande inom organisationen. Skillnaden 
mellan dialog och diskussion är att i dialogen sker ett utbyte av kunskaper 
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och åsikter, med syfte att få ett bredare perspektiv på olika frågor, medan 
syftet i diskussioner är att komma fram till en gemensam ståndpunkt genom 
att lyfta fram olika synsätt. 
 
Samverkansstruktur: Drucker (i Docherty 1996) fokuserar här på samspelet 
mellan ledningen i en organisation och de fackliga organisationerna och 
menar att facket ska ses som medspelare i en parallell struktur och inte som 
en motpart i ett förhandlingsspel. 
 
Managementstrukturen innefattar de system för styrning, kontroll, 
motivation och belöning som ledningen inför och använder för att driva 
organisationen. Ledningens planerings- och uppföljningssystem har fyra 
steg: planering, genomförande, uppföljning och utvärdering – samma 
faktorer som ingår i en lärandeprocess (5.2). De flesta chefer får på så sätt 
möjlighet att lära, men många anställda på lägre nivåer får inte tillfälle att 
ta del av alla steg. Många känner heller inte till verksamhetens 
övergripande mål, utan bara sina egna uppgifter. De får ingen reaktion på 
sina prestationer och det sker inga diskussioner om hur resultatet av deras 
arbete stämmer överens med målen. En lösning på problemet, som blivit 
allt vanligare de senaste åren, är delegering. På så sätt kan planering och 
utvärdering ske på lägre nivåer, i mindre grupper, vilket leder till att fler 
medlemmar i organisationen får ta del av alla fyra steg. (Drucker i 
Docherty 1996) 
 
Strategiska allianser och nätverk bildas av företag, ofta för en begränsad 
tid, för att genomföra uppdrag tillsammans med andra organisationer. Den 
mest kända formen av samarbete för att uppmuntra lärande är 
benchmarking-allianser, det vill säga att ett företag får möjlighet att se hur 
ett annat företag löst ett visst problem eller genomfört en specifik process. 
Aktivt lärande innebär att deltagarna lär sig att hantera och lösa nya svåra 
projekt genom att ta ansvar för ett specifikt, konkret problem. Det kan vara 
i den egna organisationen eller i något av de andra företagen som är med i 
nätverket. Deltagarna arbetar i små grupper som träffas regelbundet för att 
utbyta erfarenheter, diskutera problem och ge varandra råd. (Drucker i 
Docherty 1996) 

5.3.6 Teknikstöd 
I en lärande organisation är det viktigt att ledningen hittar den teknik som 
är bäst lämpad för att hjälpa medarbetarna till ett lärande. Datorbaserade 
system är inte alltid anpassade till användarens förutsättningar och 
arbetssituation, beroende på att de som utvecklat systemen inte har 
tillräckliga kunskaper om organisatoriska, psykologiska och ekonomiska 
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frågor. Tekniken speglar i vissa fall företagets värderingar. Om ledningen 
inte har förtroende för sina anställda, kommer med största sannolikhet 
tekniken att utformas på ett sätt som minskar de anställdas handlings-
utrymme, och därmed risken för misstag. (Docherty 1996)  

5.4 Nätverk 
I en organisation som uppmuntrar lärande, handlar det om att hela tiden 
bygga upp ny kunskap, ifrågasätta gamla sanningar och se medarbetarna 
som partners. I den processen anser vi att nätverk kan spela en betydande 
roll.  
 
Den tidiga diskussionen om nätverk behandlade det sociala, personliga 
nätverket, som ofta syftar till de relationer en individ har till vänner, 
anhöriga, grannar etcetera. Personliga nätverk är betydelsefulla både inom 
privatlivet och inom arbetslivet. (Ahrne 1994, Karlqvist 1990) Ahrne gör 
en klar skillnad mellan organisationer och nätverk och menar att en 
organisation är en formell enhet med tydliga gränser. Den kraft och de 
resurser som finns i ett nätverk är inte samordnade och gemensamma i lika 
hög grad som i en organisation. Inom nätverket finns det inte heller något 
tydligt ledarskap eller utarbetade beslutsvägar. Ahrnes slutsats är att 
nätverk kan ses som komplement till organisationer, då nätverk uppfyller 
viktiga behov på ett mänskligt plan.  
 
Som ett mellanting mellan det Ahrne kallar sociala nätverk och 
organisationer, finns den typ av nätverk som Alm (1996, s164) benämner 
organiserade nätverk: ”en uppsättning relationer mellan människor som 
präglas av en intressegemenskap.” Dessa nätverk skapas av en eller flera 
personer som anser att det finns en möjlighet, en idé eller ett 
intresseområde att ta vara på, som uppvisar goda möjligheter till 
utveckling. Organiserade nätverk kan vara, men är inte nödvändigtvis, 
uppbyggda som organisationer. Det centrala är att nätverket bildats av en 
grupp människor med gemensamma intressen och att bildandet var planerat 
och inte en spontan process. Alm menar vidare att de organiserade 
nätverken drar till sig personer som kan identifiera sig med de intressen och 
mål nätverket står för och att medlemmarna endast stannar kvar i nätverket 
så länge dessa intressen finns kvar och så länge de känner att det sker en 
utveckling. I nätverket finns både formella och informella drag. Ett 
exempel på ett formellt drag är att olika personer eller grupper i nätverket 
får ansvar för att hålla i och planera träffar. Ett annat exempel kan vara att 
utse en kontaktperson eller ordförande. 
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Karlqvist (1990) använder sig av begreppet organisatoriska nätverk för att 
förklara samma fenomen. Han betonar att medlemmarna, till skillnad från i 
sociala nätverk, inte behöver känna varandra väl, vilket innebär att 
nätverket byggs upp av andra mer formella kriterier. Nätverk ses som en 
specifik form för social styrning och samordning och enligt Rohlin et al. 
(1994) har nätverket både temporära projekt och en organisation för mer 
permanenta uppgifter, både lös och fast struktur och är både centraliserat 
och decentraliserat. 
 
De grundläggande enheterna i ett nätverk benämns noder, vilka är 
sammanbundna med länkar till en struktur. Noderna kan utgöras av 
individer eller kollektiv, som grupper eller företag, och länkarna utgörs av 
sociala relationer av olika slag. Det är mönstret av relationer som utgör 
själva nätverket. Varje deltagare tar ibland emot och ger information som 
en nod, men kan även fungera som en länk mellan andra deltagare i 
nätverket. (Karlqvist 1990) 
 
En förutsättning för att nätverk ska existera är ömsesidighet och kan dels 
ses i termer av att deltagarna i nätverket är ömsesidigt beroende av 
varandra, dels att det sker ett ömsesidigt utbyte mellan deltagarna i 
nätverket. (Alm 1996)  

5.4.1 Orsaker till nätverk 
Det finns många olika orsaker till att individer och företag väljer att 
organisera sig i nätverk. I diskussionen om personliga nätverk handlar det i 
många fall om att tillfredsställa sociala behov och skapa en social identitet. 
(Alm 1996) Vi anser att de organiserade/organisatoriska nätverken bäst 
passar vår empiriska miljö och kommer därför att koncentrera den följande 
diskussionen på orsaker till bildandet av sådana nätverk.  
 
Omstruktureringar i näringsliv och offentlig förvaltning har lett till en ny 
struktur för arbete. Spridningen av informationsteknologi innebär att 
information mellan människor och organisatoriska enheter kan flyta lättare. 
Den teknologiska utvecklingen kan vara en faktor som påverkat den 
nätverksboom som ägt rum de senaste åren. Ofta är det just webplatser och 
email-listor som håller ihop nätverken och gör det möjligt för dem att 
överhuvudtaget existera. Den stora tillgången på information har även 
bidragit till att människor måste hitta nya och effektivare informations-
kanaler. (Alm 1996) 
 
Nätverksformen har många likheter med den organiska organisations-
strukturen; den organisationsstruktur som en del forskare anser vara 
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överlägsen i en starkt föränderlig miljö. Auktoritet bygger inte på formell 
position utan på kompetens och kunskap, och styrningen sker utifrån 
övergipande mål och värderingar istället för genom regler och 
instruktioner. (Rohlin et al. 1994) Enligt Rohlin et al. har det skett en 
förskjutning i synen på företagets medarbetare, de har gått från att vara 
anställda i hierarkier till partners i ett nätverk. Att ingå i nya koalitioner (i 
eller utanför företaget) blir den naturliga arbetsformen, vilket resulterar i en 
kontinuerlig omorganisering. Att leda företag som är organiserade i nätverk 
handlar i stor utsträckning om kommunikation. I nätverksorganisationer är 
informationen öppen och fritt flödande.  
 
Ahrne (1994) diskuterar taktiskt uppbyggda nätverk. Dessa nätverk skapas 
och underhålls för att individen behöver informations- och kunskaps-
kanaler. Det finns med andra ord ett behov att få tillgång till andra 
personers kunskaper och kontakter för att uppnå ett önskat mål. Tillgång 
till värdefull information kan även leda till en maktposition och 
möjligheten att få informationsmakt kan vara en orsak till att skapa nätverk.  
 
Nätverk kan även användas i syfte att skapa andra typer av maktbaser. En 
isolerad individ kan ha liten makt, men genom att ingå i nätverk får han 
eller hon tillgång till större makt. Det här är mycket vanligt i politiken, i 
form av koalitioner. Ett annat exempel är när svaga, åsidosatta grupper går 
samman för att få ökat inflytande. (Wide & Gustafsson 2001) 
 
Enligt Rohlin et al. (1994) skapar nätverk den flexibilitet i organisationen 
som är nödvändig i dagens samhälle. Inom nätverk kan medarbetarna få 
möjlighet att prova på skiftande arbetsuppgifter i nya situationer och detta, 
tillsammans med det faktum att nätverk sprider information snabbt, skapar 
utrymme för lärande. För att uppnå lärande i ett nätverk finns en del 
förutsättningar som måste uppfyllas, vilka stämmer väl överens med 
kriterierna för en lärande organisation, det vill säga gemensamma mål, 
ömsesidighet, förtroende och motivation. 
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6 Motala kommuns 
organisationsförändring 

I detta kapitel inleds sammanställningen av de fokusgruppsintervjuer som 
gjorts med ledamöterna i Motala kommuns beredningar. För att skapa en 
ökad förståelse för situationen ges först en introduktion till de svenska 
kommunernas historia samt en presentation av Motala kommuns 
organisation. Därefter följer ledamöternas syn på beredningar som 
arbetsform och intentionerna bakom införandet av beredningar.  

6.1 Kommuner förr och nu – allmän överblick 
Kommuner har funnits i Sverige sedan 1862, då 2300 landskommuner 
bildades i och med att den första kommunalförordningen antogs. I början 
fyllde kommunerna mest en administrativ funktion; staten kunde själv inte 
klara av alla de uppgifter som industrialisering och befolkningstillväxt gav 
upphov till. Demokrati i vår tids bemärkelse var det inte tal om, utan 
kommunerna uppfattades mer som bolag eller ekonomiska föreningar, där 
rösträtten stod i proportion till hur mycket den enskilde individen bidrog till 
kommunens kassa. Inte förrän vid rösträttsreformen 1918-1919 fick varje 
röstberättigad, på den tiden endast män, en personlig röst. (Hansson & 
Blomqvist 1993) 
 
Under första hälften av 1900-talet ansvarade förtroendevalda lekmän för 
allt kommunalt arbete, såväl beredning av frågor som beslutsfattande och 
verkställande. Sedan dess har kommunernas komplexitet stadigt ökat och 
därmed även antalet handläggare och övriga anställda. Många små 
kommuner drabbades av ekonomiska problem och beslut om en ny 
primärkommunindelning trädde i kraft 1952, som medförde att kommuner 
slogs samman och antalet därmed halverades. Detta var dock inte 
tillräckligt för att komma tillrätta med problemen och 1974 avslutades den 
senaste större kommunindelningsreformen, då antalet kommuner 
minskades till 274 stycken. Tanken var att bygga upp kommunerna kring 
centralorter för att uppnå en indelning efter ”naturliga geografiska 
regioner med livskraftiga tätorter” (Hansson & Blomqvist 1993, s16). 
Dessa storkommuner skulle själva utveckla och finansiera verksamheten 
och hitta lämpliga styr- och organisationsformer. (Brorström & Rombach 
1996) Under årens lopp har vissa smärre förändringar gjorts vilket har 
resulterat i att Sverige idag består av 289 kommuner. (Svenska 
Kommunförbundet 2001-11-23) 
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Runt 1975 stod det klart att kommunerna hade förvandlats från att vara ”en 
lekmannaorganisation av relativt blygsam omfattning till att bli en 
professionell serviceorganisation” (Hansson & Blomqvist 1993, s20). 
Utvecklingen stannade dock inte där; under 80- och 90-talet bjöds det på en 
mängd olika vågor av kommunala omorganiseringar för att effektivisera 
arbetet. Exempelvis arbetade många kommuner aktivt med att 
decentralisera verksamheten. (Brorström & Rombach 1996, Wide & 
Gustafsson 2001) Som vi nämnde i inledningen, är ett av de problem 
kommuner står inför att hitta en organisationsform som involverar 
medborgarna mer än idag.  

6.2 Beredningar som arbetsform 
Det högsta beslutande organet i Motala är, precis som i alla kommuner, 
kommunfullmäktige (KF), som tillsätts vid allmänna val; ledamöterna är 
alltså förtroendevalda och de flesta är fritidspolitiker. KF:s uppdrag är att 
upprätta mål för kommunen som helhet samt att fastställa kommunens 
ansvarsområde. KF beslutar endast vad som ska göras och det är sedan upp 
till kommunens nämnder och styrelser att bestämma hur besluten ska 
verkställas, samt att sköta den löpande verksamheten. (Brorström & 
Rombach 1996) För närvarande finns det fem nämnder och styrelser i 
Motala: Bildningsstyrelsen, Skola- fritids- och omsorgsstyrelsen, 
Socialnämnden, Plan- och miljönämnden samt Tekniska styrelsen. Under 
nämnderna och styrelserna finns förvaltningen, med tjänstemän anställda 
av kommunen. (Organisation för Motala kommun 2001) 
 
Mellan KF och nämnderna/styrelserna finns Kommunstyrelsen (KS). Dess 
roll är att vara ledare och samordnare av den löpande kommunala 
verksamheten, vilket bland annat innebär att hålla uppsikt över de övriga 
nämnderna/styrelserna och presentera budgetförslag och bokslut. Alla 
förslag som tas fram av nämnder/styrelser måste passera KS innan de kan 
behandlas i KF. (Beredningarnas och styrelsernas/nämndernas uppgifter 
1999) 
 
Förtroendemännen i KF har den formella makten i kommunen och den 
personal som är anställd i kommunen har en underordnad ställning till 
respektive nämnd. I realiteten har dock tjänstemännen ett stort inflytande 
över nämndernas – och KF:s - beslut. (Wide & Gustafsson 2001) 
 
I december 1999 fastställdes en ny organisationsform för Motala kommun. 
En av de större förändringarna var att ansvaret för förberedande av en del 
av de frågor som tas upp i KF överfördes från kommunens tjänstemän till 
fem nya beredningar. Dessa består av KF-ledamöter och ansvarar för 
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områdena Utveckling och organisation, Barn och ungdom, Vuxen, Ekonomi 
samt Samhällsbyggnad. För att undvika att skapa överstyrelser beslöts det 
att beredningarna inte skulle ha samma ansvarsområden som kommunens 
styrelser och nämnder. Istället fokuserades det på hur samhället är 
uppbyggt: det finns barn, vuxna, ett samhälle bygger på samhällsplanering 
och ekonomifrågor är viktiga. Beredningarna skapades sedan efter dessa 
demografiska kategorier, samt att det beslutades att det även skulle finnas 
en Organisations- och utvecklingsberedning, något som fanns redan 
tidigare. Dessa beredningar är vad som främst skiljer Motalas 
organisationsform från övriga kommuners. (Intervjuer med berednings-
ledamöter) 
 
 

Figur 3. Organisation för Motala kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bearbetning av Organisation för Motala kommun 2001 
 
Ett första steg var att klargöra de olika instansernas roller i kommunen, 
vilket sammanställdes i ett dokument, Roller och samspel i Motala 
kommun. På så sätt ska det vara klart vem som ska göra vad, för att undvika 
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dubbelarbete eller att vissa frågor hamnar mellan två stolar. Under tiden 
som beredningarna funnits har det även publicerats ett flertal interna 
dokument för att tydliggöra de intentioner och visioner som finns med 
berednings- och kommunarbetet. (Intervjuer med beredningsledamöter)  

6.2.1 Intentioner och bakomliggande faktorer 
Informationen och åsikterna i den resterande delen av detta kapitel samt 
kapitel 7 och 8 kommer, där inget annat anges, från intervjuerna med 
ledamöterna i de fem beredningarna. 
 
Den främsta anledningen till beredningarnas tillkomst var enligt 
ledamöterna att politikerna i Motala kommun var missnöjda med KF:s roll, 
det fanns en stark önskan om vitalisering av fullmäktige. KF fungerade 
mest som en slags transportsträcka; förslag till beslut lades fram i KS och 
klubbades sedan i KF, oftast utan vidare diskussioner. Eftersom KF är det 
enda folkvalda organet borde det istället vara där debatten förs och besluten 
fattas, allt för att stärka den demokratiska processen. Detta problem, att KF 
blir mer och mer urholkat, är en diskussion som förts i många kommuner 
de senaste åren.  
 
Det fanns även en allmän opinion mot den beställar-utförarmodell4 Motala 
kommun tidigare använde sig av. De invändningar som fanns handlade om 
att mänskliga och demokratiska värden kom i skymundan när kommunen 
skulle fungera som en marknad.  
 
Trots att det under arbetets gång aldrig sades rakt ut, tror ett flertal 
ledamöter att den så kallade Motalaskandalen5 var en tändande gnista för 
omorganiseringen. Det fanns en känsla av att det var läge för förändring, att 
”de gamla synderna måste bort” och att skandalen delvis blev möjlig på 
grund av bristen på aktivitet i KF. Tanken med beredningarna var därför att 
bredda intresset hos politikerna, samt att få fler av fullmäktigeledamöterna 
att engagera sig.  
 
Beredningar som arbetsform var inte en oprövad metod, tidigare tillsattes 
tillfälliga beredningar när enstaka frågor behövde utredas. En sådan 

                                           
4 Beställar-utförarmodellen bygger på marknadsstyrning och är inspirerad av 
näringslivet. Kommunen identifierade finansiärer, beställare och utförare i 
organisationen, för att på så sätt få en effektivare resursfördelning. Begrepp som köpare, 
säljare, konkurrens och marknad infördes. (Brorström & Rombach 1996) 
5 1995 avslöjades att dåvarande ordföranden i kommunfullmäktige i Motala, Sölve 
Conradsson, tillsammans med ett antal ledande politiker i kommunen använt 
kommunens pengar för privata inköp och nöjen. (Citron 1999) 
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arbetade med organisationsfrågor och det var den som lade fram förslaget 
till fasta beredningar. 15 ledamöter arbetade under två års tid för att komma 
fram till en ny organisationsform. I samband med den nuvarande 
mandatperiodens början 1998 hade de kommit så pass långt i sitt arbete att 
det var dags att genomföra omorganiseringen. Ordföranden i 
Organisations- och utvecklingsberedningen var en av de drivande krafterna 
bakom omorganiseringen. Idag arbetar han fortfarande aktivt med att 
vitalisera arbetet i KF, i form av dess ordförande. 

6.2.2 Beredningarnas arbetsområden 
Beredningarna har i stort fyra uppgifter: 
 
Utarbeta inriktningsmål: En av intentionerna var att beredningarna ska ha 
fokus några år framåt i tiden, vara visionärer, och inte arbeta med frågor 
som rör den dagliga verksamheten. Att ha ett långsiktigt perspektiv ses som 
viktigt i politiskt arbete men det hanns inte riktigt med tidigare: ”nämnder 
och styrelser hade inte tid tidigare att titta på lite längre sikt”. 
 
Utvärdering och uppföljning: Beredningarna ska utvärdera och följa upp 
det arbete som sker i KF. Tanken är att Organisations- och 
utvecklingsberedningen ska utarbeta verktyg och modeller för utvärdering 
som sedan ska användas i hela organisationen.  
 
Förnyade medborgarkontakter: Beredningarna ska arbeta för en förnyelse 
av formerna för medborgarkontakter och på så sätt underlätta för 
medborgarna att föra fram sina åsikter. Politiker sägs vara medborgarnas 
förlängda arm, vilket gör det viktigt att hitta former och mötesplatser att få 
fram medborgarnas åsikter.  
 
Beredning av fullmäktigeärenden: Tidigare har de frågor som diskuterats i 
KF beretts och tagits fram i nämnder och styrelser. Detta ledde, som 
tidigare nämnts, till att KF fungerade som ett transportkompani utan 
egentlig makt. Genom att beredningarna nu utarbetar förslag till KF, blir 
det en djupare diskussion och de förtroendevaldas makt ökar. Även 
medborgarnas inflytande ska öka då beredningarna går ut till medborgarna 
och frågar dem vad de vill ha. På så vis ska även mer allmänna debatter 
skapas i KF. Debatterna behöver inte nödvändigtvis leda fram till beslut; de 
syftar till att spegla Motalabornas åsikter. 
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7 Utveckling av beredningar och 
medborgarkontakter 

I det följande kapitlet presenteras beredningsledamöternas syn på 
processen med att komma till rätta med de nya arbetsformerna och tankar 
kring värdet av medborgarkontakter. Efter det kommer en redogörelse för 
de verktyg och konkreta satsningar arbetet med medborgarkontakter har 
innehållit. 

7.1 Hitta former 
Samtliga ledamöter menar att det varit svårt att hitta de rätta formerna för 
beredningsarbetet. I början var allt arbete lite trevande och det har funnits 
en ”allmän tröghet när det gäller nya arbetsformer”. Några ledamöter 
saknade en diskussion i samband med starten av beredningarna, där ”vi 
gemensamt gjorde upp en bild av hur vi ville lägga upp vårt jobb, vad det 
var vi skulle göra”. Nu hade istället alla ledamöter en egen bild av hur det 
skulle bli med beredningarna, vilket, enligt en ledamot, ledde till att många 
blev besvikna när det inte blev som de hade trott.  
 
De olika beredningarna har inte samma arbetssätt, och det var inte heller 
tanken. De har fått ett uppdrag från fullmäktige, men hur det utförs är upp 
till varje beredning att avgöra. Den tidigare organisationsberedningen 
poängterade just detta, ”det var så viktigt att inte låsa fast principerna och 
rollerna”. Idén med beredningar var att pröva nya arbetssätt, vilket 
förutsätter att alla är öppna och nytänkande, till exempel när det gäller hur 
beslut ska fattas. Tidigare har det ofta beslutats om ett antal mål och sedan 
har arbetet varit strikt inriktat på dessa. Det ses dock inte som nödvändigt 
att bestämma att ett arbete ska utmynna i en viss sorts beslut, det är bättre 
att se vad som kommer fram under processens gång. En ledamot menar att 
det kan visa sig att det är helt andra beslut än vad beredningen trodde från 
början som Motalaborna vill ha.  
 
Att plötsligt byta sätt att arbeta har inte varit helt lätt: 
 

Det var lite svårt för de som satt i beredningarna att frigöra sig från de 
tankesätt och synsätt som man har när man sitter i en styrelse eller 
nämnd. Beredningarna fungerade till att börja med allt för mycket som 
nämnder. 
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De lösa tyglarna har både setts som positivt och frustrerande: ”man är van 
vid att man ska veta precis vad man ska göra”, ”samtidigt så är det 
jättespännande att försöka utforma något som man tror på.” Även om 
arbetet säkert kunde gått smidigare om mer tid lagts på att diskutera 
övergripande arbetsformer och förutsättningar, anser de flesta ledamöterna 
att det varit lärorikt att gå igenom processen med att hitta former själva. 
Några ledamöter menar även att beredningsformen bidragit till en ökad 
personlig mening i det politiska arbetet. 
 
Idag fungerar arbetet mer som det var tänkt från början, det vill säga att 
beredningarna koncentrerar sig på mer visionärt arbete. De år som gått 
måste ses som en början eller prövoperiod, att förändra tankemönster är en 
lång process som kräver uthållighet.  
 
Det finns dock ett behov av att efterhand utarbeta mer konkreta former för 
hur arbetet ska utföras, det sägs att folk måste veta sina platser och få rutin 
innan allt kan fungera riktigt bra. Beredningsledamöterna tycker i alla fall 
att de har kommit ifrån de formella rutiner som funnits i nämnder och 
styrelser, på beredningsmöten sitter ledamöterna till exempel inte partivis.  

7.1.1 Samarbete och språk  
För att beredningsarbetet ska fungera anser ledamöterna att det krävs 
förankring och acceptans i hela organisationen. Ledamöterna är medvetna 
om att det är en lång process att få nämnder, styrelser och tjänstemän att 
acceptera det nya arbetssättet och se vem som ska göra vad. Även om 
ledamöterna anser att deras arbete fungerar bättre nu, att de hittat sin roll, 
tror de inte att alla i organisationen har fått en förståelse för beredningarna 
och deras arbete. ”Beredningarna är positiva för oss som sitter i 
fullmäktige och som politiker, men jag tror inte alltid att det är gångbart i 
tjänstemannaorganisationen – än.”  
 
Det är tjänstemännen som sitter inne med mycket av den kunskap som 
behövs, därför är deras stöd särskilt viktigt. Nu fungerar tjänstemannastödet 
förhållandevis bra, men det saknades lite i början, ”det tog nästan två år 
innan tjänstemannakommunikationen satte sig”. Det har gått rykten om 
tjänstemän som muttrat om att de måste hjälpa beredningarna, men det är 
ingen ledamot som stött på tjänstemän som uttryckligen sagt något. 
Missnöjet tros till stor del bero på att tjänstemännen inte ser statusen av en 
beredning, de tycker att styrelser är viktigare. Trots försöken att undvika en 
förvaltningsstruktur har det funnits problem med att tjänstemän försökt 
styra upp verksamheten, vilket inte var meningen. 
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Förr arbetade tillfälliga beredningar med mer begränsade uppgifter och fick 
då tjänstemannaresurser utsedda från början. En av ledamöterna menar att 
Organisations- och utvecklingsberedningen antagligen inte tänkte på att det 
skulle finnas ett så pass stort behov av tjänstemannastöd även i de fasta 
beredningarna. Ledamöterna i Organisations- och utvecklingsberedningen 
hade förmodligen intentionerna någorlunda klart för sig, men hade inte 
tänkt särskilt mycket på arbetsformer och förutsättningar. Beredningarna 
uppfattades i början som passiva av vissa och kanske berodde det på att det 
begränsade tjänstemannastödet ledde till att beredningarna inte kunde 
genomföra alla planer de hade. 
 
Beredningsledamöterna menar att det till stor del är upp till dem att se till 
att det skapas samarbete. Det finns samarbete redan nu, men det kan bli 
både bättre och mer av det. Dels ökar samarbete förtroendet, dels är det 
viktigt att skapa broar inom organisationen för att undvika att flera personer 
arbetar parallellt med samma fråga. Allmänt anser flera ledamöter att det 
måste ske en genomgång av målstrukturen, ”vilka huvuduppdrag ska vi ha, 
vilka områden ska de täcka in, vilken beredning ska svara för vad?” 
 
För att arbetet ska fungera anses det nödvändigt att vara överens om vissa 
termer. Nu talas det mycket om inriktningsmål, verksamhetsmål och andra 
typer av mål, men förmodligen menar inte alla samma sak med termerna. 
Det ska visserligen vara upp till varje beredning att bestämma hur den 
arbetar fram inriktningsmål, men alla bör ha samma uppfattning om vad ett 
inriktningsmål är. Kanske finns det för många termer: ”det virrar utav mål 
här, tycker jag. Det är någon slags ny filosofisk trend i kommunalpolitiken, 
som jag inte riktigt ställer upp på.”  

7.1.2 Beredningarna och Kommunstyrelsen 
Enligt kommunallagen måste alla förslag till KF-beslut gå över KS, något 
som är en källa till frustration bland beredningsledamöterna, ”det är inte 
roligt att ha arbetat länge med ett förslag som sedan kommer upp i KF 
under benämningen förslag till beslut från KS.” När detta händer, känns 
det som om beredningens arbete försvinner. Att förslaget måste gå över 
KS, betyder inte att ärendet måste behandlas där. KS kan lämna över frågan 
direkt till KF utan att röra den och även lägga till i skrivelsen att förslaget 
grundas på beredningens arbete. Detta sker ibland idag, vilket är ett tecken 
på att processen håller på att öppnas upp, även om en ledamot menar att KS 
fortfarande ofta dubbelbereder. Det känns som om de strikta former som 
finns för att lägga fram förslag krockar med beredningarnas informella 
arbetsformer. 
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Det känns viktigt för beredningarna att de får en mer synlig formell 
position. Dels behöver de inblandade få ett erkännande, dels är detta 
nödvändigt för att medborgarna ska se att deras åsikter formellt förs fram 
via beredningarna, eftersom det är via beredningarna som medborgarna kan 
vara med och påverka. Även om det inte är möjligt nu, på grund av 
kommunallagen, vore det bästa om förslag kunde gå direkt från 
beredningarna till KF. Då skulle KF ännu mer kunna stå för besluten som 
fattas. ”Ska det vara riktigt rätt ska beredningen kunna lägga ett förslag 
direkt, utan att KS fingrar på det.”  
 
Till en början uppstod vissa konflikter mellan beredningarna och KS 
angående vilken instans som skulle behandla vilka ärenden. Nu börjar dock 
alla hitta sina roller bättre. Beredningarna vet vilka områden som är deras 
och även KS börjar hitta sin roll i det nya systemet. Det har dock uppstått 
en ny konflikt. KS har börjat arbeta börjat med tre långsiktiga strategiska 
frågor: bildning, infrastruktur och arbetsmarknad. Risken är därmed att 
beredningarna och KS återigen går in på varandras områden. 

7.2 Medborgarkontakter 
Att skapa nya former för medborgarkontakter är en av beredningarnas fyra 
uppgifter och ses som mycket viktig. Just medborgarperspektivet är, enligt 
en ledamot, en av nyheterna med den här arbetsformen, det fanns inte i de 
tillfälliga beredningarna. 
 
På frågan varför det är viktigt med medborgarkontakter, angav samtliga 
beredningar det faktum att KF-ledamöterna är valda av folket, och att de 
därmed ska företräda medborgarna och föra fram deras behov och 
önskningar, som det starkaste argumentet, ”…och då är det viktigt att vi 
diskuterar emellanåt med folk vad de tycker”. Det handlar om att öka 
förtroendet för politiker, ”det är alltid lättare att kritisera något diffust och 
okänt, långt borta. Men om man nu får träffa personerna och får prata med 
dem…tror jag förtroendet ökar.”  
 
En ledamot uttrycker att arbetet med medborgarkontakter är en positiv 
spiral: genom att träffa medborgarna, lär ledamöterna känna mer folk, 
vilket leder till att fler medborgare känner igen ledamöterna när de är ute 
och därmed kommer fram och frågar om saker. ”Man blir även själv 
öppnare och frågar folk vad de tycker, man blir ju öppnare åt alla håll”. 
 
Politikerna är till för medborgarna och genom att lyssna på dem, är det 
möjligt att hitta de former som känns rätt för medborgarna, för ”det finns ju 
många sätt att forma verksamheten på”. Ett exempel är Barn- och 
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ungdomsberedningen som lät ett antal ungdomar yttra sig och på så sätt 
tydliggjordes ett tiotal områden som var extra viktiga för dem; områden 
kring vilka arbetet borde koncentreras. En ledamot anser att beredningarnas 
viktigaste funktion är att ”lägga underlag till fullmäktige utifrån 
samhällsmedborgarna” och detta kan endast uppnås om politikerna har 
regelbunden kontakt med medborgarna. En annan ledamot går lite längre 
och säger att det kanske borde vara krav, eventuellt enligt lag, på att ha 
samråd med medborgarna, ”nu är det bara en politisk ambitionsnivå”. 
  
När det gäller medborgarkontakter är det viktigt att ta åt sig det 
medborgarna säger och inte gå ut som politiker med en färdig bild, eller ett 
färdigt förslag som medborgarna ska kommentera: ”…då bryr man sig inte 
riktigt om det här med medborgarkontakter”. Om ändå konkreta, färdiga 
förslag presenteras är det viktigt att ha flera olika alternativ. En annan 
ledamot anser att det vid vissa frågor är en fördel att dela ut 
informationsmaterial innan, så att berörda parter har möjlighet att läsa på 
innan diskussionen. På så sätt är båda parter på samma nivå, 
kunskapsmässigt, ”annars blir det väldigt mycket att det handlar om vad 
man tror om saker och ting. Diskussionen kan bli konstig om vissa har 
kunskaper och andra inte”.  
 
Frågans art påverkar medborgarkontakterna. Det är lättare att få 
medborgarna att engagera sig i sakfrågor, som till exempel barnomsorg, än 
frågor som rör kommunens samlade ekonomi, ”man måste ha något 
konkret att samlas kring, annars blir det konstlat. Allmän kontakt är svårt, 
det krävs frågor som engagerar.” Det är även svårt att få allmänheten att se 
långsiktigt. Det blir då beredningarnas uppgift; att samla in åsikter och 
planera långsiktigt.  
 
Det påpekas att medborgarnas intresse för att påverka ofta är som störst när 
möjligheten är minst. En av ledamöterna ger följande exempel:  
 

…en skola ska läggas ner, då blir det ett väldigt intresse just då, det blir 
proteströrelse bland dem som har sina barn i området. Då är dock 
möjligheten att påverka liten. Har man däremot ett öppet möte som 
handlar om hur grundskolan ska se ut i Motala om 15 år, då är 
säkerligen inte intresset lika stort, men det är då som möjligheten att 
påverka egentligen finns. 

 
Det är viktigt att påpeka att flera av ledamöterna tycker att det är 
kommunen som helhet som ska ha en dialog med medborgarna, inte bara 
beredningarna. Dialogen ska finnas i den politiska delen, bland 
tjänstemännen och i processerna. Det ska vara naturligt för allmänheten att 
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veta vart den kan vända sig om den har frågor, och det handlar också om att 
fråga sig  
 

vilka former av kommunikation kan man skapa mellan en kommun som 
organisation och det politiska systemet kopplat till ett medborgar-
perspektiv. Är det Internetkommunikation, medborgarkontor … 

 
Målet är att skapa möjligheter för medborgarna att framföra sina åsikter i 
de politiska processerna.  

7.2.1 Kontakt med politiker 
Samtliga beredningsledamöter poängterar vikten av att medborgarna 
känner till beredningarnas arbete så att medborgarna kan söka upp 
beredningarna och inte enbart tvärtom. Det är viktigt att tala om att 
möjligheten att tycka till finns. Däremot tror ingen av ledamöterna att 
medborgarna idag känner till beredningarna och vad de gör, ”jag tror … att 
den vanliga medborgaren har en oerhört diffus uppfattning om 
beredningarnas roll. Där har vi en väldigt lång väg att gå.” 
 
Ledamöterna tror inte att medborgarna vet hur de ska få kontakt med 
politiker överhuvudtaget, i alla fall inte rätt politiker, ”den kommunala 
organisationen är inte lätt för en utomstående.” Telefonkatalogen är rörig 
och ger inga klara besked om vem som bör kontaktas för olika typer av 
frågor, men genom att ringa kommunens växel går det att få kontakt med 
den politiker som är insatt i den aktuella frågan.  
 
Traditionellt sett har det varit de politiska partiernas uppgift att föra fram 
frågor till debatt. Det finns tankar om att det idag är svårare för 
medborgarna att uppfatta partiernas roll i samhället på samma sätt som 
tidigare. Många medborgare kanske är intresserade av en viss specifik 
fråga, men vet inte vart de ska vända sig eller är inte intresserade av att ta 
kontakt med ett speciellt parti. Därför finns det ett behov av att skapa olika 
forum för att möta medborgarna, med en mer allmänpolitisk ståndpunkt, så 
att folk kan engagera sig enbart i de särskilda frågor de är intresserade av.  
 

Man kan ju hoppas på att scenariot blir så pass stort till sist att folk vet 
att det går att väcka just enstaka frågor i kommunen. På så sätt får man 
in information om vad folk tycker att man ska satsa pengar i. Får man 
dialogen är det ju väldigt fint. 

 
Att skapa dialoger är ett av syftena med beredningarnas verksamhet – även 
om det också är partiernas ansvar att ha en dialog med medborgarna. 
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Ledamöterna menar att det är lättare för en mindre grupp att gå ut att prata 
med medborgarna och på så sätt är beredningarna ett bra forum.  

7.3 Verktyg samt konkreta satsningar 
Det finns många olika tankar om hur medborgarkontakterna skall 
organiseras rent konkret och beredningarna har gått tillväga på olika sätt. 
Ledamöterna har använt sig av, och diskuterat framtida möjligheter med, 
ett antal verktyg som presenteras nedan.  

7.3.1 Allmänna möten 
Att anordna allmänna möten är den traditionella formen att träffa 
medborgare. Inför dessa möten kan arrangörerna annonsera i tidningen 
eller affischera, alternativt lägga ut inbjudningar på allmänna ställen. De 
medborgare som är intresserade av frågan det gäller kan på så sätt få 
ordentlig information och samtidigt föra fram sina synpunkter. En ledamot 
poängterar att det är mycket värdefullt att få föra fram sina åsikter och 
känna att någon lyssnar. Det viktiga är kanske inte att få igenom specifika 
önskemål, utan att överhuvudtaget få säga sin åsikt.  
 
Samtliga beredningar talade om vilka erfarenheter de haft av 
medborgarkontakter i mötesform. Förutsättningarna har varit olika för de 
olika beredningarna, mycket beroende på karaktären på de områden 
beredningen ifråga behandlar. Alla beredningsledamöter är däremot 
överens om att resultatet varit lyckat, reaktionerna från medborgarna har 
varit positiva, ”det är en ny grej, en upplevelse … att politikerna kommer 
ut och pratar med dem och frågar vad de tycker.” 
 
Ett problem är att de som kommer på mötena till största delen är de 
personer som alltid brukar komma på liknande möten, de som redan är 
aktiva. Flertalet är politiker och kommunala tjänstemän. Vid ett allmänt 
möte i fullmäktigesalen den 17 oktober inledde kommunfullmäktiges 
ordförande mötet med orden: ”det är roligt att se att så många kommit hit 
och jag vet att vi kommer att få en kväll med många åsikter då jag känner 
igen väldigt många av er här”. (Östgöta Correspondenten 2001-10-18)  
 
Åldersfördelningen på mötesdeltagarna är ofta skev, det kommer mycket få 
ungdomar. Nästa steg i arbetet är därmed att nå de personer som inte brukar 
delta, och att nå personer från alla grupper i samhället. Det är mycket 
svårare, ”det är svårt att hitta former för hur man ska göra.” Allmänt anser 
ledamöterna att det gäller att möta människor där de befinner sig, i deras 
vardagliga miljö. Ett exempel är Barn- och ungdomsberedningen som gick 
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ut i skolorna för att föra öppna diskussioner med ungdomar om hur det är 
att vara ung i Motala. Syftet var att få ungdomar mer aktiva och skapa en 
medvetenhet om att de kan vara med och påverka kommunens beslut. 
Ledamöterna säger att de redan sett tecken på att de ungdomar de träffat 
blivit mer medvetna och i sin tur påverkat sin omgivning.  
 
Att ha en serie möten ses som en fördel efter att ha prövats av Samhälls-
byggnadsberedningen. På så sätt kan medborgarna få mer feedback och 
möjlighet att ställa frågor vid ett flertal tillfällen och vara med under en 
större del av processen. Inför dessa möten lämnades det ut faktaunderlag, 
så att medborgarna hade möjlighet att förbereda sig. 
 
Ett generellt problem med allmänna möten är att avgöra om den grupp som 
kommer är representativ för befolkningen som helhet. En risk är att några 
få personers åsikter, ofta negativa, får stort inflytande och ger en felaktig 
bild av den allmänna åsikten. Det gäller att känna av, att lyssna noga och 
att försöka hitta en balans mellan de olika ståndpunkterna. Att vara ute i 
god tid gör det lättare att vara långsiktig och det blir även lugnare 
diskussioner. 
 
En typ av möte är att arrangera studiecirklar runt en viss fråga eller ett visst 
material som tagits fram. En av beredningarna har tagit kontakt med 
Studieförbundet för att diskutera den möjligheten. Det har även skett 
samarbeten med olika föreningar i kommunen, beredningarna har då tagit 
kontakt med föreningar som påverkas av den fråga som för tillfället 
behandlas, och bjudit in föreningsrepresentanter till möten. Andra möjliga 
former för möten som nämns är fokusgrupper, ungdomsforum, seminarier 
och debatter. 

7.3.2 Medborgarkontor 
Medborgarkontor är en typ av mötesplats där allmänheten på ett enkelt sätt 
kan möta kommunrepresentanter. Ett förslag från Vuxenberedningen är att 
starta ett medborgarkontor på biblioteket eftersom det där finns tillgång till 
datorer. Ledamöterna menar att det är bra med enkla mötesplatser där 
medborgarna inte behöver känna sig rädda eller osäkra.  

7.3.3 Fullmäktigemöte 
I dagsläget har åhörare på ett fullmäktigemöte varken yttrande- eller 
förslagsrätt, förutom under allmänhetens frågestund som nyligen infördes. 
På frågan hur allmänhetens frågestund annonserats till medborgarna, 
svarade en ledamot att ”det står i kungörelsen”. Intresset har dock inte 
varit så stort. Ledamöterna tror att folk tvekar att komma för att det är så 
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stelt i fullmäktige, ”vem ställer sig inför fullmäktige och ställer en fråga? 
Det är som att ställa sig inför tinget”. De tror att medborgarna har en 
föreställning om hur det går till:  
 

…man måste gå upp i den här talarstolen … och kanske tror man att det 
är en massa åhörare. Jag tror inte att man vet hur många politiker det är 
som sitter där heller i fullmäktige. Jag tror man har en föreställning om 
hur hemskt det här är.  

 
Ledamöterna menar att det måste vara en öppnare dialog. Samtliga 
beredningar har påpekat svårigheterna med att hitta rätt språk och behovet 
av en förenkling av språket, ”man använder inte ett vardagsspråk som 
medborgarna förstår,… man använder olika ord som kunde förklaras 
enklare…”.  
 
Ett förslag är att enskilda medborgare ska kunna ställa motioner till KF, 
men ledamöterna vet inte hur det ställer sig lagmässigt. Medborgarna bör 
kunna komma till fullmäktige med frågor och få svar på en gång. En 
möjlighet som finns redan idag är att skicka ett brev eller e-mail med en 
fråga, och därmed inte behöva komma till KF- mötena personligen. Det är 
dock inte många gånger möjligheten utnyttjats, vilket återigen kan bero på 
språket. Om det finns en uppfattning om att det är väldigt komplicerat att 
formulera sig på rätt sätt ”så tycker folk att nej, men så kan man inte skriva, 
det blir nog inte rätt, så sitter man där och filar och till slut struntar man i 
det.” 
 
En satsning var att lägga fullmäktigemöten på andra ställen än i 
fullmäktigesalen, till exempel i sporthallen, på skolor och ungdomens hus. 
Sammanträdena genomfördes som vanligt, enligt den ordinarie 
dagordningen.  

7.3.4 Informationsteknik 
Med dagens teknik är det lätt att informera sig – och andra – till exempel 
genom Internet. Att lägga ut frågor och information på hemsidan har 
praktiserats och det har även kommit in en del kommentarer den vägen. 
Samtliga beredningars förslag till inriktningsmål har lagts ut på Internet 
förutom att de också kan hämtas i pappersform. Användandet av Internet 
som verktyg kan dock förbättras, det sägs till exempel att ”kommunens 
hemsida är i bedrövligt skick.” Det är viktigt att informationen finns 
tillgänglig i ett tidigt skede. Ett förslag är att alla politiker ska ha en e-
mailadress, som ska finnas tillgänglig på hemsidan. Barn- och ungdoms-
beredningen har, efter att ha varit på skolorna och presenterat sig, lämnat ut 
sina e-mail adresser så att ungdomarna kan ta kontakt med dem de önskar. 
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Det är dock viktigt att komma ihåg att IT är mycket mer än en hemsida. En 
ledamot föreslog videokonferenser så att allmänheten kan ställa frågor 
direkt till politiker, eventuellt i samband med allmänhetens frågestund i 
KF.  

7.3.5 Massmedia och informationsmaterial 
Massmedia spelar en stor roll för att förmedla information till 
medborgarna, ”det går inte en enda dag utan att det i lokaltidningen står 
om vår politik”. ”Det viktigaste är att man gör det känt att det görs 
något.” Massmedia kan också användas för att provocera och elda upp folk 
och på så sätt få dem aktiva, ”inte förrän man trampar dem direkt på tån … 
börjar folk reagera. Och då agerar de.”  
 
Ekonomiberedningen genomförde en presskonferens innan ett av de möten 
den arrangerade. På så sätt menar ledamöterna att det blev känt att 
möjligheten att diskutera fanns. Beredningen ordnade även en utställning 
baserat på sitt material. Det här ses som en början till en kontinuerlig 
kontakt med medborgarna i olika former kring långsiktiga ekonomiska 
frågor; ledamöterna poängterar att det inte får bli en engångsföreteelse.  
 
Ett sätt att nå medborgarna är att sprida informationsmaterial och hoppas på 
att det ska leda till att medborgarna blir intresserade och själva tar kontakt 
med politikerna, ”alla kan inte vara intresserade av allt, men vi har ordnat 
möjligheter”. Ekonomiberedningen har lämnat informationsmaterial till 
olika föreningar samt till tre samhällslärare på gymnasiet för att på så sätt 
få kontakt med gymnasieungdomar, något som känns viktigt då ”de är 
framtiden”.  

7.3.6 Öppet hus 
Öppet hus leder till att medborgarna får en bättre uppfattning om hur den 
politiska organisationen ser ut och vilka som jobbar i den. En ledamot anser 
att det största dilemmat är att politikerna är för dåliga på att bjuda in 
människor till den politiska miljön. ”Folk kanske inte ens vet vart de ska 
vända sig, hur de ska bära sig åt. Det är en dålig informationssak helt 
enkelt.” Öppet hus skapar även förutsättningar för att stärka demokratin 
genom att ta tillvara på medborgarnas åsikter, ”varje människa är ju värd 
att lyssna på”. 

7.3.7 Övriga synpunkter 
Folkomröstningar är ett annat sätt att flytta makten från politikerna till 
medborgarna, ”även om man är förtroendevald ska medborgarna få vara 
med mer i de stora frågorna”.  
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I vissa fall har arbetet med medborgarkontakter varit berednings-
överskridande. I ett samarbete mellan Barn- och ungdomsberedningen och 
Vuxenberedningen gick politiker ut till barn på dagis och bad dem rita och 
berätta hur de vill att Motala ska se ut om tio år. Arbetet resulterade dels i 
en folder som kan sägas vara en slags värdegrund som visar barnens 
åsikter, dels i en utställning på biblioteket. Vuxenberedningen genomförde 
även en uppsatstävling på gymnasiet på samma tema. Det finns en 
möjlighet att materialet kommer att ligga till grund för utvecklandet av 
inriktningsmål i framtiden.  
 
Eftersom Organisations- och utvecklingsberedningen arbetar mest internt är 
ledamöterna av den åsikten att medborgarkontakterna inte är lika viktiga 
för dem som för andra beredningar. En ledamot säger: ”jag tror inte att 
allmänheten är så jätteintresserad av att diskutera organisatoriska 
frågor.” Därmed inte sagt att ambitionen saknas för framtida 
medborgarkontakter, ”vi har precis samma ambitioner [som andra 
beredningar] att gå ut och fråga medborgarna när det är såna frågor som 
lämpar sig för det.” Beredningen ser det mer som sin uppgift att stimulera 
vikten av medborgarkontakter till andra politiska forum och komma med 
nya idéer. Den ska fungera som en blåslampa för andra beredningar. 
Beredningens tidigare ordförande arbetade hårt med just medborgar-
kontakterna, ”den rollen måste vi nu ta över.”  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att alla beredningsledamöter uttrycker att de 
än så länge är på försöksstadiet när det gäller att hitta former för 
medborgarkontakter.  
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8 Roller och framtid 
Införandet av beredningar har medfört en förändring av de roller som finns 
inom kommunen. Ledamöternas tankar kring denna förändring och 
beredningarnas framtid presenteras i det följande kapitlet. 

8.1 Politikerperspektiv - beredningsledamot kontra 
partimedlem 

I alla beredningar har det framkommit att beredningsledamöterna har en 
annorlunda politikerroll jämfört med den roll politiker har i andra 
sammanhang, i och med att beredningarna arbetar med, och presenterar, 
frågor som en enhetlig grupp. Eftersom beredningsarbetet är långsiktigt kan 
det vara viktigt att försöka tona ner den politiska tillhörigheten för att få 
stabilitet och förslag som kan hålla över en längre tid. Inom beredningarna 
finns det utrymme för kompromisser och sedan kan ideologiska 
meningsskiljaktigheter tas upp i fullmäktige. Alla är dock inte överens om 
att detta enbart är positivt: 
 

I och med att det är så prestigelöst finns det ju en risk att vi snackar ihop 
oss alldeles för bra, sedan kommer man till sin partigrupp och då säger 
de: har du sagt det? Men det är ju också en möjlighet, för det leder ju 
onekligen till en vitalare fullmäktigedebatt. 

 
Denna konsensusanda ses generellt inte som ett tecken på att partiernas roll 
håller på att minska, det handlar snarare om att det finns två slags 
identiteter: partimedlem och beredningsledamot. Det anses också möjligt 
att det kommer att utkristalliseras två typer av politiker: de som vill fatta 
beslut och se resultaten, samt de som tycker att processen fram till besluten 
är det viktiga. Fatta beslut görs i KF, och den föregående processen finns i 
beredningarna. De två typerna ses inte som oförenliga; när en politiker är 
ute med partiet framförs enbart partiets åsikter genom agitation, medan 
arbetet i beredningarna handlar mer om att lyssna på medborgarna och 
framföra beredningens åsikter eller resonemang. Inom ett parti finns det 
dock medlemmar med starka uppfattningar om att beredningarna inte ska 
syssla med kontakter med allmänheten, ”det ska de politiska partierna 
göra”.  
 
I diskussionerna om huruvida beredningsarbetet urholkar betydelsen av 
partier kommer även partiernas rekryteringsproblem upp. Det ses som ett 
allmänt problem att aktivitetsnivån i de politiska partierna har sjunkit och 
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att det är svårt att få folk till de allmänna partimöten som anordnas. Istället 
för att se beredningarna som ett hot talas det om möjligheten för partierna 
att koppla sig samman med beredningarnas arbete. Detta skulle kunna 
göras genom att partierna tar upp samma frågor som beredningarna och 
arbetar med medborgarkontakter, fast frågorna diskuteras ur ett 
partipolitiskt perspektiv. På så sätt skulle även partiarbetet vitaliseras. Det 
råder dock inte någon enighet om huruvida partier kommer att vara fortsatt 
viktiga. Någon säger ”jag tror inte att beredningarna kommer att ersätta 
partierna på något sätt” vilket snabbt kommenteras med ”man ska aldrig 
säga aldrig…”  
 
I samband med medborgarkontakterna är många ledamöter överens om att 
partitillhörigheten inte alltid är lika viktig i beredningsarbetet som den är i 
KF. Det är dock svårt att säga hur medborgarna uppfattar ledamöterna. 
Även om ledamöterna presenterar sig med namn och partitillhörighet när 
de är ute och träffar medborgarna, är det nog ofta beredningens område 
som uppfattas av medborgarna, just på grund av att gemensamma åsikter 
presenteras. Det finns skilda meningar om vad som är att föredra, att bli 
uppfattad som beredningsledamot eller partipolitiker. De som förespråkar 
det sistnämnda ”tycker att det är viktigt att allmänheten uppfattar att man 
står för någonting”, något som också känns viktigt rent personligt. Andra 
tycker att det vore bättre att uppfattas som beredningsledamot istället för 
partiföreträdare och ser det som en folkbildningsfråga att se till att så blir 
fallet. Åter andra tror att medborgarna helt enkelt ser berednings-
ledamöterna som politiska kommunföreträdare, då det är i kommunens 
namn de kommer. 

8.1.1 Personlig konflikt  
En annan aspekt av dagens politikerroll har mer att göra med det personliga 
planet. I samtliga beredningar talas det om att alla vill göra sitt bästa både 
på jobbet (ofta heltidsarbete) och som politiker. Formellt finns det inga 
problem, lagligt finns rätten att ägna sig åt båda. Det skapar ändå 
personliga konflikter, då det inte känns bra att vara borta från jobbet på 
grund av politiska uppdrag. Det verkar vara ett stort bekymmer att 
ledamöterna inte har tid och ork att engagera sig så mycket som de skulle 
vilja, vilket bland annat har lett till många avhopp under de senaste åren. 
Det framhålls att det inte bara är sammanträdena i sig som tar tid, till varje 
sammanträde kommer det minst 200 sidor handlingar som ska läsas, och 
det hinner ingen med. ”Det går att förenkla det hela mycket, av tio sidor 
kan man göra en.”  
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De rekryteringsproblem som finns leder till att det hela tiden är samma 
människor som jobbar politiskt, det blir en ”klick för inbördes beundran”. 
Förr fanns det mer en känsla av att politiker verkligen var förtroendevalda 
och därför måste agera ödmjukt, men detta verkar ofta ha försvunnit i dag.  

8.2 Medborgarperspektiv – föreställningar om politiker 
Under de flesta intervjuerna kom det upp tankar om vilken uppfattning 
allmänheten har om politik och politiker. Vid diskussionen om orsaker till 
det svikande intresset, menar en ledamot att kommunalpolitiken var enklare 
förr, kommunerna hade ett mindre ansvarsområde och var lättare att förstå. 
Nu är allt mer komplicerat, vilket kan vara en anledning till att det ”blivit 
allt svårare att engagera den stora massan.” Det är frågornas art, och inte 
partierna, som håller folk borta från politiken. Det är ju trots allt 
fritidspolitiker som sitter i KF. För att fler ska vilja engagera sig 
partipolitiskt krävs det också en allmän attitydförändring, det måste börja 
betraktas som en merit. Idag ses det snarare som en belastning, ”folk är 
intresserade av politik, men man utgår från att det är för slitsamt att vara 
politiker”. Andra ledamöter är inne på en lite annan linje och påpekar att 
”gemene man … är intresserad av politik kanske, men de vill inte gå in i 
någon organiserad form”.  
 
Ledamöterna tror att synen på politiker ofta är negativ bland medborgarna, 
”de har föreställningar om hur politiker är, man har sett rikspolitikerna 
som står i sina talarstolar och kastar paj på varandra.” Det är mycket 
viktigt som fritidspolitiker att möta medborgare, så att de inte bildar sin 
uppfattning om politiker utifrån de kommunalråd och ordföranden som 
syns i media. Genom arbetet med medborgarkontakter har en del ledamöter 
märkt att vissa medborgare blir förvånade över att politiker faktiskt är 
alldeles ”vanliga” människor. Det är viktigt att använda enkla former i 
mötet med folk på vardagsplan. Folk måste bli medvetna om att det är 
viktigt att arbeta politiskt. Vissa ledamöter har till och med hört sägas att 
det borde vara en plikt och ett medborgaransvar för alla att arbeta politiskt 
ett tag. 

8.2.1 Politikern som fixare 
Ledamöterna menar att det finns en risk att medborgarna kan komma att 
känna sig besvikna när politiker går ut och pratar med dem, eftersom 
medborgarna då tror att de kan komma med en önskelista på saker de vill 
ha utförda. Politiker måste väga samman många krav och önskemål och 
därför kan resultatet bli annorlunda än det som står på önskelistan, vilket 
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leder till besvikelse. Vissa av de önskemål som framförs är inte heller 
politiska frågor.  
 
En ledamot tror att allmänheten lever kvar i föreställningen om hur 
politikernas roll var för 40 år sedan, innan kommunreformerna, ”man har 
uppfattningen om politikern som alltings fixare”. På den tiden var politiker, 
till skillnad mot idag, både utredare, beslutsfattare och verkställare. 
Medborgarna tänker,  
 

vad sjutton, du är ju politiker, du ska kunna fixa så att jag får den här 
parkbänken uppsatt där jag vill ha den. Och kan man inte göra det, då är 
man en väldigt dålig politiker. 
 

Även här uttrycker ledamöterna att det handlar om en folkbildningsuppgift 
att diskutera med allmänheten vad politikerrollen är och vad tjänstemännen 
gör. Detta ses inte som en lätt uppgift, ”det här är ett sätt att återupprätta 
förtroendet för politiker hos medborgarna. Men det sker inte över en natt.” 
 
Flera ledamöter påpekar att det är viktigt att framhålla för allmänheten att 
”vi lyssnar, men känner oss inte skyldiga att direkt omsätta era önskningar 
i praktiken.” Det sistnämnda är KF:s uppgift, det enda berednings-
ledamöterna kan göra är att lova att lyssna, att ta med åsikterna och att se 
över dem. Det är viktigt att klargöra att medborgarna inte kan beställa saker 
eftersom beredningsledamöterna inte har beslutsrätt eller befogenhet att 
lova någonting. Som det är nu tror inte ledamöterna att folk är medvetna 
om att det är så, det är ett ”dilemma med allmänhetens förväntningar på 
politiker.”  
 
Även när det gäller frågan om vem eller vilka som allmänheten bör ta 
kontakt med tror ledamöterna att det finns felaktiga uppfattningar. Det talas 
om att de flesta medborgare tror att det är KS som har all makt och att det 
går fortare att få saker gjorda om de vänder sig till den de uppfattar som 
”högsta hönset”, det vill säga kommunalråden. När det talas om 
fullmäktigeberedningar ”vet allmänheten inte vad det är frågan om”. 
 
En ledamot menar att om politikerna går ut till medborgarna, med syfte att 
samla in så många synpunkter som möjligt, kommer det att ske en 
förändring i attityderna hos medborgarna. Det räcker inte med att 
politikerna går ut med information om att det är ett nytt system, de måste 
också handla annorlunda och på så sätt visa vad som gäller. Då skapas 
legitimitet. En beredningsledamot menar att kärnan är att få ut så mycket 
som möjligt till medborgarna, att få politiskt gensvar hos folket, så att 
medborgarna känner att det är för dem politikerna arbetar och att de får 



Empiri – Roller och framtid 
 

 63

vara med i processen. Annars finns en risk att medborgarna känner att 
”politiker vet ingenting, varför sitter de där egentligen?” Det politiska 
arbetet måste bli väl förankrat i samhället, dagens samhälle kräver att 
politiker visar vad de gör och var de står. Tidigare har politiker mest fått gå 
ut och försvara obehagliga beslut. Förhoppningen var att komma ifrån det 
med det nya arbetssättet. 

8.3 Tankar om framtiden 
Nu när beredningarna har börjat hitta sina arbetsformer uttrycker många av 
ledamöterna tankar inför det framtida arbetet. Återigen nämns den fortsatta 
vitaliseringen av KF som väldigt viktig och att det känns som om den 
processen går åt rätt håll. Det nya sättet att arbeta innebär att frågor blir 
bättre förberedda inför KF-sammanträdena. Innan ett beslut fattas kan 
ärendet ha varit ute på remiss ett flertal gånger, eller tagits upp under flera 
beredningsmöten, vilket leder till revideringar och förbättringar. Det anses 
nödvändigt med anpassning till nya förutsättningar eftersom ”tiden är 
föränderlig”. 
 
När ett beslut har fattats är det viktigt att det blir till dokument som är 
lättlästa och lättåtkomliga, samt att kommuninvånarna får tillgång till dem. 
Kommunen uppvisar, enligt ledamöterna, idag brister på det området. 
Besluten ska fylla en funktion för medborgarna,  
 

medborgarna har ju varit med och haft synpunkter på vissa frågor innan 
och då ska ju de ha tillbaka det och känna att de har varit med, men inte 
få en lunta papper utan få något mera attraherande. 

 
Det är också viktigt att beredningarna även i fortsättningen får fortsätta 
med de stora, politiska frågorna. Kortsiktiga verksamhetsfrågor lämnas till 
styrelser och nämnder, eftersom det är de och KS som jobbar med den 
dagliga verksamheten. Långsiktighet genomsyrar nu verksamheten på ett 
annat sätt än tidigare. En ledamot talar om en vision där ännu mer makt 
flyttas över till KF och en del nämnder tas bort, ”det har vi haft uppe för 
diskussion i den här beredningen, men det är för tidigt, vi vågar oss inte på 
att föreslå något så radikalt.”  
 
Uttalanden som det följande tyder på att det på vissa håll finns en vilja att 
vara mer öppen i beredningsarbetet: 
 

Frågorna skulle vara lite öppnare så att andra kan släppas in, 
medborgarna eller andra intressenter i beredningarna. Då skulle vi 
kanske få ett ännu mer spännande arbete, kanske få ett annat nätverk runt 
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beredningarna med såna som kan frågorna. ---  Man skulle kunna gå in 
och ut i beredningarna också. Det kanske är vissa frågor man har 
intresse av, vare sig man är politiker eller vanlig medborgare. Det 
behöver inte vara så strikt, eftersom man ändå inte beslutar något. 
 

Även andra ledamöter talar om nätverk som skulle underlätta för 
allmänheten att ta kontakt med kommunen. Ledamöterna berättar att det i 
några andra kommuner finns beredningar där endast ordföranden och en 
majoritet av ledamöterna sitter i KF och resten är personer utan politiska 
uppdrag eller partitillhörighet. Dessa kommuner är dock, enligt leda-
möterna, ute och ”tassar lite i gråzonerna på kommunallagen”. Det håller 
på att utarbetas ett riksdagsförslag på ändring i lagen så att beredningar ska 
kunna öppnas upp. 
 
Det talas också om att ny teknik ger möjligheter till nya sätt att organisera 
sig på och att det är viktigt att vara öppen för nya arbetssätt även i 
fortsättningen och inte formalisera alltför mycket.  

8.3.1 Möjligheter och risker 
Beredningarna ”sysslar med det som i grunden är politiska frågor, 
nämligen idéer, tankar, visioner och mål inför framtiden.” I detta arbete 
tvingas politikerna engagera sig mer än tidigare för att kunna diskutera med 
medborgarna, vilket ses som en möjlighet att ta vara på. Det känns att 
beredningarna underlättar det visionära arbetet, då de fungerar som en plats 
där visioner får vara viktigare än beslut, där det går att fokusera på att 
skapa framtidsbilder. Det faktum att beredningarna har en friare, mer 
långsiktig arbetsform ses också som en möjlighet att få in nya politiker, då 
ledamöterna tror att morgondagens politiker inte accepterar de gamla 
arbetsformerna.  
 
Arbetet i beredningar gör att varje ledamot kan vara mer aktiv inom sitt 
specialområde och vara med från början och diskutera en långsiktig fråga. I 
och med detta skapas specialistkunskap, och så kallat partikäbbel undviks i 
sakfrågorna. Den större insikten i frågorna gör att de behandlas djupare. 
Det är alla ledamöter överens om, men själva formen är inte given, ett parti 
menar att det ”behöver inte vara en fast beredning för det.”  
 
Det faktum att beredningarna är relativt små (nio ledamöter i varje) ses 
också som en möjlighet då alla lär känna varandra bra, vilket sägs 
underlätta arbetet med att arbeta mot ett gemensamt mål. Det uttrycks dock 
en risk med att samma personer sitter för länge i en grupp. Det kan skapa 
låsningar och åsikter i stil med att ”det här är min bit och den ska ingen 
annan lägga sig i”. För att undvika detta är det viktigt att vara öppen och 
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sprida information till andra beredningar och till medborgarna. I en 
beredning ses även beredningarnas slutenhet som en risk, det vill säga det 
faktum att de bara består av KF-ledamöter. Den anade risken är att 
ledamöterna inte räcker till.  

8.3.2 Uppföljning och utvärdering 
En av beredningarnas uppgifter är att följa upp och utvärdera arbetet i KF, 
det vill säga indirekt det arbete som sker i beredningarna. Ingen av 
beredningarna har dock kommit särskilt långt i denna fråga: ”det har vi 
pratat väldigt mycket om, att vi ska komma på hur man gör, men vi har inte 
lyckats med det.” Det ses som Organisations- och utvecklingsberedningens 
uppgift att sätta upp normer för hur utvärdering och uppföljning ska gå till, 
samt att ta fram instrument och modeller. En ledamot i en annan beredning 
säger: ”det är  kanske också lite att skjuta ifrån sig, men det är sagt så, att 
de ska titta på den här biten och komma med något förslag.” Detta är 
viktigt för att undvika att styrelser, nämnder och beredningar utreder 
samma frågor. Det är även viktigt att vara tydlig med vad det är politikerna 
ska följa upp, nämligen det övergripande. 
 
Det görs skillnad på uppföljning och utvärdering. En ledamot menar att 
uppföljning handlar om att se om det blev som planerat, medan en 
utvärdering går ut på att målen ses över för att se om det var rätt mål som 
sattes upp eller om de bör ändras. Fasta beredningar ger bättre 
förutsättningar för att följa upp inriktningsmål än tillfälliga, ”tillfälliga 
beredningar…de har gjort sitt jobb och så är det färdigt sedan, det finns en 
handlingsplan som ligger på en hylla någonstans med en massa damm på.” 
Eftersom de tillfälliga beredningarna löstes upp efter varje uppgift, var det 
svårt att följa upp vad som hände efter beslutet. 
 
Alla ledamöter är överens om att både utvärdering och uppföljning är 
viktigt, bland annat för att säkra kvaliteten i de beslut som tas, både av 
fullmäktige och enskilda politiker. En ledamot menar att det är: 
 

…meningslöst att ha en lång debatt i fullmäktige och komma fram till mål 
och sedan strunta i dem för att ingen bryr sig. Ambitionen måste ju vara 
att vi följer upp och sen återger för fullmäktige. Tala om hur det ser ut. 
De svar vi levererar måste vi se till att de blir uppfyllda.  

 
Uppföljning och utvärdering fungerar även som ett slags kvitto till 
medborgarna på vad som sker:  
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Vi är ändå förtroendevalda, vi ska ju se till att medborgarna i stort sett 
får det de vill ha. Och det är kanske mera där vi ska ha vår uppföljning. 
Att vi kanske är ute mera och frågar: har ni fått det ni ville ha? 

 
Tidigare var det ledamöterna i nämnderna och styrelserna som i princip 
bestämde vad som var bäst för medborgarna, men nu menar en ledamot att 
det finns möjligheter att på ett helt annat sätt gå ut och lyssna, ”jaha, är det 
det de vill? Har vi råd med det?” Via utvärderingsinstrument kan det 
skapas en dialog med bland annat medborgarna, utvärderingen behöver inte 
enbart användas i kontrollerande syfte. 
 
Den allmänna uppfattningen bland beredningsledamöterna är att det snart 
måste presenteras modeller och verktyg för utvärdering:  
 

Nu har vi nyhetens behag, men problemet är att snart kommer på något 
sätt den grå vardagen igen och har vi inte då instrument för uppföljning, 
då är jag rädd att det stagnerar. 

 



Analys – Beredningar, en utmaning av institutioner 
 

 67

9 Beredningar – en utmaning av 
institutioner 

Det första kapitlet i analysen behandlar två av de frågeställningar som 
presenterades i 1.2.2; vad som låg bakom förändringen i Motala kommun 
och vad förändringen handlar om, det vill säga orsaker till 
omorganiseringen samt vad som förändras. Diskussionen kommer att föras 
utifrån ett politikerperspektiv och medborgarna ses som en del av 
omgivningen. 

9.1 Utgångsläget – utlösande faktorer 
Den pågående omorganiseringsprocessen i Motala kommun är resultatet av 
ett ifrågasättande av det system som rådde inom den politiska verk-
samheten. KF:s roll var bland det som politikerna var mest missnöjda med. 
Intentionerna med beredningarna innefattade därför önskemål om ökade 
medborgarkontakter som i sin tur skulle leda till djupare diskussioner i 
fullmäktige, det vill säga en vitalisering av KF. Under den tid 
beredningarna varit verksamma har även KS:s roll ifrågasatts, vilket bland 
annat speglas i önskemål om lagändringar för att beredningarna ska ha 
rätten att lägga förslag direkt till KF.  
 
Tillsammans med övriga intentioner och erfarenheter som beredningarna 
presenterar visar det här på en vilja och strävan efter att förändra formerna 
för politiskt arbete, såväl formella strukturer som informella arbetssätt och 
värderingar. Giltigheten i vad som tidigare tagits för givet och ansetts 
självklart ifrågasätts. Sett ur ett teoretiskt perspektiv, kan därmed orsakerna 
till förändringen ses i termer av ett missnöje med de institutioner som finns 
i den politiska kontexten och som påverkar det politiska arbetet. Att vara 
öppen och informell poängterades när beredningarna startades, vilket kan 
ses som en uppmaning att utmana och ifrågasätta det institutionella 
arrangemanget. Enligt Brorström & Siverbo (2001) skapas möjligheter till 
ifrågasättande just genom att vara öppen för nya lösningar och arbetssätt 
samt genom att uppmana kreativitet (3.4.2).  
 
Allmänhetens minskade intresse för att engagera sig partipolitiskt kan 
också ses som en protest mot det system som råder idag; nedgången i 
intresse är ett slags ifrågasättande av det nuvarande sättet att organisera 
politisk verksamhet på. Allmän rösträtt är en stark institution i vårt 
samhälle som garanterar individen rätt att påverka den politiska ledningen, 
men den ökade förekomsten av medborgarsammanslutningar kan ses som 
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ett tecken på att allt fler medborgare inte ser rösträtten som tillräcklig. För 
att utnyttja rätten att rösta, måste väljaren acceptera ett fullständigt 
partiprogram, vilket många medborgare och grupper inte är villiga att göra. 
De institutioner som råder tjänar inte längre alla individer vilket Screpanti 
(i Brorström & Siverbo 2001) menar skapar ett förändringstryck (3.4.1).  
 
En annan pådrivande faktor var det faktum att beredningsledamöterna 
menar att en förändring av arbetssättet är nödvändig för den framtida 
rekryteringen av politiker, framförallt för att locka fler ungdomar. Med 
andra ord är organisationens framtida medlemmar en drivkraft för 
förändring (Peters 1999) (3.4.1). Även befintliga ledare och medlemmar i 
organisationen har haft inflytande på reformprocessen. Ordföranden i 
organisationsberedningen under den period när den tog fram den nya 
organisationsformen var en drivande kraft, och arbetar fortfarande, i 
egenskap av KF:s ordförande, mycket med vitaliseringen av KF.  

9.1.1 Omgivning och mode  
Uttalanden som att framtidens politiker inte kommer att acceptera dagens 
arbetssätt och att samhället kräver förändring kan, förutom att tolkas utifrån 
individers inverkan på en förändringsprocess, ses i termer av 
institutionaliserad omgivning (Brunsson & Olsen 1993). Innebörden av 
begreppet är att omgivningen har idéer om vad som är det bästa 
tillvägagångssättet för olika typer av institutioner, och därmed även 
organisationer (3.4). Från medborgarnas håll fanns med andra ord en press 
på förändring och ökat inflytande, även om den inte alltid var uttalad.  
 
En ledamot menar att det politiska arbetet måste bli mer förankrat hos 
allmänheten, och att det kravet är ett skäl till beredningarnas existens. Det 
kan vara ett exempel på att mode påverkar förändringar (Brunsson & Olsen 
1993), eftersom det i dagens samhälle är modernt att prioritera 
medbestämmande och delaktighet. Det skulle ses som bakåtsträvande att 
ignorera dessa uppfattningar, vilket automatiskt skänker viss drivkraft och 
legitimitet åt den pågående förändringen (3.4.1).  
 
På en rikstäckande institutionsnivå ansågs effektivitet tidigare vara 
viktigast (Brorström & Rombach 1996, Wide & Gustafsson 2001), 
medborgarinflytande skedde då enbart genom de allmänna valen. På grund 
av institutioners svårföränderlighet är det möjligt att liknande tankegångar 
finns kvar, möjligtvis på ett omedvetet plan, vilket skulle kunna vara en del 
av förklaringen till varför arbetet med medborgarkontakter i Motala ses 
som innovativt. Politiska organisationer är enligt Brunsson (1998) till för 
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alla utom sig själva och därför borde vikten av medborgarnas åsikter även 
tidigare ha tagits för given (3.2). 
 
Efter att ha analyserat olika alternativ bestämdes det att organisations-
formen med fasta beredningar skulle antas. Att det just var fasta 
beredningar som blev den nya formen är ett resultat av att individer 
designar organisationer, men idéen bakom kan ha funnits i den 
institutionaliserade omgivningen. Med stöd av Peters (1999) resonemang 
om beslutsprocesser i institutionaliserade organisationer är det till och med 
möjligt att påstå att beslutet att införa fasta beredningar var en slump (3.4).  
 
Ovanstående diskussioner visar på att omgivningen och de uppfattningar 
som finns där har inflytande över en organisation och dess verksamhet. 
Söderström (1996) diskuterar en organisations överlevnadsförmåga i termer 
av anpassning till förändringar i omgivningen (5.1) och i det här samman-
hanget kan det faktum att fritidspolitiker inte på heltid arbetar inom den 
kommunalpolitiska sfären eventuellt kunna ses som ett påskyndande av 
förändringsprocessen. Om fritidspolitikerna generellt tillbringar större 
delen av sin tid utanför den kommunalpolitiska kontexten, blir de i stor 
utsträckning bärare även av omgivningens institutionaliserade idéer. Det är 
möjligt att heltidspolitiker skulle vara mer präglade av den kommunal-
politiska institutionen, och att det därför skulle ta längre tid för dem att 
släppa in omgivningens normer och värderingar. 

9.1.2 Förändringens art 
Såväl det dramatiska som det inkrementella förändringsperspektivet 
(Brorström & Siverbo 2001) kan användas för att tolka orsakerna till 
införandet av nya arbetsformer (3.4). Uttalanden som ”tiden är föränderlig, 
man måste anpassa sig till nya förutsättningar” ser vi som tecken på 
inkrementell förändring, som kan leda till en kontinuerlig modifiering av 
bakomliggande institutioner. Likaså uttalanden om att det fanns en allmän 
opinion mot beställar-utförarmodellen tyder på att det låg en längre process 
bakom införandet av beredningarna; attityderna och institutionerna i 
omgivningen förändrades, och därmed var även processerna och 
arbetssätten tvungna att förändras.  
 
Beredningar som arbetsform var inte något nytt inom den politiska 
organisationen i Motala kommun, tillfälliga beredningar hade tidigare 
tillsatts under vissa utredningar. Under arbetet med medborgarkontakter har 
beredningarna dessutom satsat mest på traditionella former, nämligen att 
anordna allmänna möten. Enligt Brorström (1999) sker ofta inte radikala 
förändringar på en gång, på grund av bakomliggande institutioner, utan 
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närliggande lösningar används som ett första steg. Gamla institutioner 
försvinner dessutom aldrig helt utan delar av det gamla blir en del av det 
nya (Brorström 1999, Brorström & Siverbo 2001). Det finns en 
medvetenhet inom kommunen om svårigheten att genomföra radikala 
förändringar. Ledamöterna i en beredning berättar att de talat om att lägga 
fram ett förslag som skulle innebära att ett flertal av nämnderna togs bort, 
men att det är för tidigt att föreslå något så radikalt. Förslaget skulle 
förmodligen anses alltför opassande enligt den så kallade lämplighetens 
logik. Lämplighetens logik anger just vad som anses passande och rätt i 
olika situationer (Peters 1999), vilket minskar osäkerheten om vad som är 
accepterat (3.1). 
 
Vi anser att den så kallade Motalaskandalen är ett exempel på en dramatisk 
förändring som utlösande faktor, även om uppfattningen bland ledamöterna 
är skiftande när det gäller hur stor roll skandalen spelade för 
omorganiseringen. Det är troligt att medborgarnas förtroende för 
politikerna minskade som en följd av skandalen. Nya arbetsformer, med 
syfte att öka medborgarinflytandet, kan därför ha varit ett sätt för 
kommunen att försöka få förtroendet att öka.  

9.2 Vägen mot institutionell förändring 
För att sammanfatta föregående stycke kan sägas att orsaken till 
omorganiseringen var en vilja att förändra det politiska arbetet genom att 
ifrågasätta rådande institutioner. Det är vissa specifika aspekter av det 
politiska arbetet beredningarna uttryckligen talar om att förändra. I 
samband med diskussionerna om KF:s roll, talar beredningsledamöterna 
om behovet av en minskad formalisering av arbetet; de är av uppfattningen 
att det generellt måste ske en förenkling av det politiska arbetet. Samtidigt 
återkommer ledamöterna ofta till behovet av att hitta former, vilket kan ses 
som en önskan om formalisering. Det tyder på svårigheterna med att 
förändra ett arbetssätt och tankemönster som sedan länge varit taget för 
givet, det vill säga institutionaliserat. 
 
Under intervjuerna framkom att ledamöterna är vana vid att arbeta i en 
miljö där mycket är välstrukturerat och formaliserat. Beredningsarbetet var 
till en början väldigt fritt, med andra ord uppmuntrades en låg grad av 
formalisering. Trots uttalanden om en önskan om lägre formalisering, 
skapade det fria arbetssättet frustration hos ett flertal ledamöter. Tidigare 
visste de alltid vad som skulle göras och på vilket sätt, det fria arbetet 
innebar därför att den gamla lämplighetens logik (3.1) inte längre gällde, 
något som skapade förvirring. Peters (1999) Outtalade regler för vad som 
anses passande och rätt finns inom alla institutioner (Brorström 1999) och 
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vi anser att behovet av att formalisera just kan ses som ett exempel på 
sådana outtalade regler.  
 
Kommunallagen är ett tydligt exempel på uttalade institutionaliserade 
regler som har stort inflytande över den kommunalpolitiska verksamheten. 
Kommunallagen begränsar och reglerar en stor del av arbetet i den 
kommunalpolitiska sfären, till exempel måste alla förslag till KF gå över 
KS, även om det komplicerar arbetet och i vissa fall skapar missnöje. 
Formella regler, som lagar, kan influera de outtalade, informella och 
därmed skapa lämplighetens logik. På ett övergripande plan anser vi att 
kommunallagen påverkat politikerna och den politiska organisationen så att 
behovet av att formalisera skapats. Det nya arbetssättet är därmed ett 
exempel på ifrågasättande och försök till förändring av en vedertagen 
sanning; formalisering var tidigare självklart och togs för givet, men den 
sanningen gäller inte längre. 
 
Ett annat exempel på svårigheten att förändra invanda arbetssätt är mötena i 
kommunfullmäktige. Fullmäktigemötena följer strikta regler och rutiner, av 
vilka en del krävs för att skapa politisk och demokratisk legitimitet, medan 
andra förmodligen har utvecklats och vuxit fram under årens lopp. Det 
invanda arbetssättet är en del av den lokala kommunala institutionen. 
Brunsson (1998) påpekar att institutioner är sociala konstruktioner (3.1), 
om ledamöterna själva har varit med att utveckla dessa regler har de alltså 
även påverkat institutionen. Nu ses rutinerna som självklara och 
nödvändiga; de tas för givna.  
 
Ett flertal ledamöter nämner att rutinerna runt fullmäktigemötena bör 
förenklas och lättas upp, vilket tyder på att det finns en medvetenhet om att 
fullmäktigemötena antagligen skulle kunna förenklas utan att legitimiteten 
skulle minska. Framförallt ses förenkling som ett krav om medborgarnas 
engagemang under allmänhetens frågestund ska öka. Men att genomföra 
förändringen är inte lätt. En del fullmäktigemöten har ägt rum på andra 
platser än i fullmäktigesalen, vilket just är ett tecken på ifrågasättande av 
det vedertagna (3.4.2), en vilja att förnya och förenkla. Samtidigt användes 
vid dessa tillfällen den normala formella dagordningen, vilket kan ses som 
en motvikt, ett bevis för svårigheten att förändra.  
 
Vi vill även ge exempel på ett vedertaget beteende som har följden att 
ledamöterna agerar likartat i specifika situationer och därmed skulle kunna 
ses som tecken på en institution. Under fokusgrupperna begärde 
ledamöterna oftast ordet genom handuppräckning, vilket ledde till att 
huvudmoderatorn hamnade i en slags ordföranderoll. Det här motverkade 
till viss del ett av syftena med intervjuerna, att beredningsledamöterna 
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skulle diskutera relativt fritt utifrån olika ämnen, något vi även informerat 
om vid intervjuernas början. Beteenden som detta sitter djupt rotade, i 
många fall verkade det som om ledamöterna inte var medvetna om det 
själva. Handuppräckningen är ett enkelt exempel, som fyller en 
ordningsfunktion när ett tiotal personer ska föra en diskussion, men 
återigen ett exempel på en i viss mån omedveten formalisering. Däremot 
vill vi inte gå så långt som att säga att beteendet blivit institutionaliserat 
fullt ut, eftersom institutioner enligt definitionen är mycket svåra att 
förändra och det tycker vi inte är fallet i det här exemplet.  
 
Det finns dock även exempel på förändringar som skett. Traditionellt har 
rang och partitillhörighet haft stor betydelse i nämnder och styrelser, bland 
annat satt ledamöterna alltid partivis på möten. Beredningarna ser i stället 
sig själva som en grupp beredningsledamöter i första hand och inte som en 
samling partiföreträdare, vilket är ett tecken på en början till institutionell 
förändring.  

9.2.1 Förändringsmotstånd  
Diskussionen i 9.2 visar att det finns tecken på förändringsmotstånd inom 
organisationen, vilket även beredningsledamöterna uttrycker. När gamla 
institutioner utmanas, är det tänkbart att missnöje uppstår. Enligt 
beredningsledamöterna går det till exempel rykten om att vissa tjänstemän 
muttrat över att de måste hjälpa beredningarna, men att de ställer upp i alla 
fall. Det här kan ses i termer av legitimitet; det har fattats ett formellt beslut 
om de nya arbetsformerna, alltså är de legitima och godtas av den övriga 
organisationen. Att den accepteras behöver dock inte betyda att den är 
önskvärd (Möller 2000) (3.3). 
 
Ett annat exempel på motstånd är att det i ett parti finns åsikter om att 
beredningarna inte ska arbeta med medborgarkontakter eftersom det 
traditionellt sett är de politiska partiernas roll. Det här kan ses som att de 
politiska partierna känner sig hotade av beredningarna. En förklaring kan 
vara att beredningarnas konsensustänkande utmanar de institutionaliserade 
konflikter (4.4) som finns i politiken och som är nödvändiga för att en 
politisk organisation ska uppnå legitimitet (Brunsson 2000). Då 
konflikterna med stor sannolikhet är en stark norm för partimedlemmar, 
finns en risk för protester vid nya arbetsformer där konsensus är av större 
vikt; återigen ett exempel på när lämplighetens logik ifrågasätts. 
 
Slutligen vill vi påpeka att även om beredningar som arbetsform finns kvar 
under nästa mandatperiod betyder inte det att de blivit institutionaliserade. 
Det har framgått under intervjuerna att de flesta politiker verkar vara 
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överens om att beredningar är ett bra arbetssätt som bör bevaras, men att 
det inte är fullt accepterat i hela organisationen. Bland medborgarna är det 
inte ens känt att beredningarna finns. Varken beredningarna som fenomen 
eller en strävan efter ökat medborgarinflytande är med andra ord något som 
tas för givet av alla, något som enligt Brorström & Siverbo (2001) är ett 
kriterium för att en företeelse ska kallas för institutionaliserad (3.1). För att 
det ska ske krävs en förändring i tankemönstren hos alla inblandade, såväl 
inom organisationen Motala kommun som hos medborgarna. Vi kommer 
att diskutera förändring av tankemönster i kapitel 10, i samband med 
resonemang om lärande. 
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10 Beredningar – ett steg mot en 
lärande organisation 

I det följande kapitlet kommer vi att diskutera den tredje frågeställningen i 
1.2.2, det vill säga hur förändringen i Motala kommun går till. Frågan om 
hur en kommun kan uppnå ett ökat medborgarinflytande kommer att 
diskuteras med hjälp av det empiriska materialet samt teorier om lärande.  

10.1 Behov av lärande 
I kapitel 9 konstaterade vi att förändringen inom Motala kommun handlar 
om en förändring av grundläggande tankemönster och värderingar, det vill 
säga institutioner. I samband med institutionell förändring diskuterar 
Brorström & Siverbo (2001) vikten av att ifrågasätta rådande ideologier 
(3.4.2) och en grundförutsättning för ifrågasättande är medvetenhet och 
kunskap hos individerna. Genom att konstatera att arbetet för ökat 
medborgarinflytande innefattar en institutionell förändring antar vi därför 
även att det finns ett behov av ökad medvetenhet och kunskap hos de 
inblandade aktörerna. 
 
Genom att individer blir medvetna om de mentala modeller som styr deras 
handlingar, skapas enligt Senge (1995) grunden för lärande och 
utvecklande av ny kunskap (5.3.4). Beredningsledamöterna är medvetna 
om att de styrs av mentala modeller; de menar till exempel att problemen i 
början, då beredningarna fungerade mer som nämnder, berodde på att 
ledamöterna hade svårt att frigöra sig från gamla tanke- och synsätt. Denna 
medvetenhet är ett första steg mot att uppnå ifrågasättande och prövning av 
det institutionella arrangemanget och därmed utveckla ny kunskap. 

10.1.1 Kunskapsgap  
Vi ser tendenser till att grundläggande uppfattningar och kunskaper skiljer 
sig åt mellan omgivningen och kommunen. Enligt beredningsledamöterna 
har medborgarna en annorlunda syn än politikerna på vad kommuner är, 
hur de ser ut och hur det går till i den kommunalpolitiska sfären. Ett 
exempel är att politikerna känner att medborgarna har föreställningen att en 
politiker ska kunna fixa allt. Om medborgarna har bristande kunskaper har 
de svårt att veta vad de kan kräva av det politiska systemet och hur de ska 
gå tillväga för att påverka verksamheten. När det gäller möjligheter att 
påverka kan medborgarna därför sägas ha ett kunskapsunderläge. 
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Ledamöterna uttrycker vid ett flertal tillfällen att medborgarnas bristfälliga 
kunskaper om politiker och politiskt arbete skapar ett behov av 
folkbildning. Då okunskap enligt Möller (2000) är en källa till misstro, är 
en sådan folkbildning av stor vikt för att stärka tilltron till den kommunala 
verksamheten (4.3.1). Det faktum att många medborgare uttryckt en 
förvåning över att politiker är ”vanliga” människor, är ett tydligt exempel 
på att det finns ett behov av att medborgarna ges förutsättningar att 
ifrågasätta sina mentala modeller. 
 
Inom andra områden har dock medborgarna ett kunskapsövertag. De 
förtroendevalda politikerna i beredningarna arbetar för medborgarnas bästa 
och då är det en förutsättning att politikerna har kunskap om vad 
medborgarna vill ha, vilket ledamöterna påpekar inte alltid är fallet. I ett av 
de interna dokument kommunen tagit fram står det att en av beredningarnas 
uppgifter är att samla in kunskap, vilket kan tolkas som en vilja att öka 
förståelsen för medborgarnas önskemål. Dessutom var en av intentionerna 
med beredningarna att bredda intresset hos KF-ledamöterna, vilket vi ser 
som en medveten önskan om ökat lärande. Beredningarnas arbete med 
medborgarkontakter är med andra ord en början till att minska 
kunskapsgapet mellan politiker och medborgare. 

10.2 Kommun som lärande organisation 
I den följande diskussionen kommer vi att se kommunen som en lärande 
organisation. Här skiljer sig vår syn på vilka som tillhör kommunen mot 
vad som sades i kapitlet om institutioner, där medborgarna sågs som 
omgivning och därmed separerades från kommunen. I fortsättningen 
kommer vi att se kommunen som en organisation, där medborgarna är 
medlemmar och politikerna ledningen, som i egenskap av folkvalda har det 
yttersta ansvaret för att medborgarnas behov blir tillgodosedda.  
 
Skapandet av en lärande organisation förutsätter enligt Senge (1995) att 
medarbetarna i organisationen är medvetna om vad de vill, vilka mål de har 
och vad som är viktigt, och här spelar ledningen en stor roll. Ledningen har 
ett stort ansvar att involvera alla medlemmar i organisationen och därmed 
få igång en lärandeprocess (5.2 & 5.3). Syftet är att hela organisationen ska 
lära, såväl politiker, tjänstemän som medborgare. Eftersom vi enbart 
intervjuat politiker kommer vi att föra mycket av vår diskussion utifrån ett 
ledarperspektiv. Beredningsledamöterna menar att arbetet med medborgar-
kontakter fortfarande är på försöksstadiet när det gäller att hitta former, 
men de har många tankar och idéer om vad som krävs för att kontakten ska 
bli bättre. Den följande diskussionen kommer därför att handla om vad 
politikerna bör göra, och till viss del även har gjort, för att uppmuntra 
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lärandeprocessen hos sig själva och medborgarna, och därmed i hela 
organisationen. 

10.2.1 Organisatoriskt lärande  
Arbetet med att skapa former för ökat medborgarinflytande kräver att 
kunskapen i hela organisationen ökar, då den ökade kunskapen leder till att 
beslut om nya arbetsformer kan tas på bättre grunder. Målet är med andra 
ord att på sikt uppnå ett organisatoriskt lärande (5.2). Vi har tidigare 
redogjort för det paradoxala med begreppet: en organisation lär inte 
automatiskt för att individerna i den lär, samtidigt är det enbart genom 
individerna och deras handlingar som organisationen lär (Docherty 1996, 
Söderström 1996). Lärandeprocessen måste börja hos de enskilda 
individerna, vilket kan uppnås genom ökad kontakt mellan politiker och 
medborgare. Som en följd av insamlandet av information och kunskap från 
medborgarna, kommer de enskilda politikerna att genomgå en 
lärandeprocess. Samma sak gäller medborgarna; om de blir involverade 
och får ta del av det kommunalpolitiska arbetet, kommer de att få nya 
kunskaper och en mer rättvisande uppfattning om hur det politiska arbetet 
går till. 
 
Beredningarna är ett exempel på ett kollektivt lärande, som enligt 
Dilschmann & Berg (1996) är det andra steget i processen att utveckla 
organisatoriskt lärande. Ledamöternas diskussioner för att komma fram till 
förslag eller beslut är en del av utvecklandet av en gemensam kognitiv 
karta, en av förutsättningarna för kollektivt lärande (5.2). Även för 
medborgarna måste det skapas förutsättningar för att utveckla kollektiva 
mentala kartor och en möjlighet är de allmänna möten politikerna 
arrangerat. På möten får medborgarna och politikerna tillfälle att diskutera 
och utbyta tankar och erfarenheter, vilket i vissa fall leder till en slags 
kompromiss och att alla kan se den aktuella frågan samt verkligheten på ett 
likartat sätt.  
 
För att det kollektiva lärandet ska leda till organisatoriskt lärande, krävs att 
kunskapen sprids och institutionaliseras i organisationen; den ska inte vara 
knuten till enskilda individer. Däremot är enskilda individer viktiga för 
spridningsprocessen och deras ställning i organisationen spelar stor roll 
(5.2). I beredningarnas fall kan ett djupare samarbete mellan 
beredningarnas ordförande bidra till spridningen, exempelvis genom att de 
träffas med jämna mellanrum och diskuterar vad som gjorts i de olika 
beredningarna. Varje ordförande kan sedan informera ledamöterna i den 
egna beredningen och på så sätt får samtliga beredningsledamöter en 
helhetssyn av verksamheten. Att se organisationen som en helhet, ett 
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system med många komponenter som påverkar varandra, är enligt Senge 
(1995) viktigt i en lärande organisation (5.2). Därför bör även liknande 
möten arrangeras inom resten av organisationen så att fler personer får ta 
del av de erfarenheter som gjorts och de föreställningar och förhållningssätt 
som vuxit fram. Det här kräver ett väl utvecklat samarbete, då bristande 
samarbete och kommunikation är ett hinder i spridnings- och lärande-
processen. Ledamöterna menar att samarbetet och kommunikationen 
mellan beredningarna och tjänstemännen inte alltid fungerar på ett 
tillfredsställande sätt och att det är något man måste arbeta med i framtiden. 
 
Den ovanstående spridningen inom kommunen är dock inte tillräcklig, 
informationen måste även komma ut till medborgarna, då organisatoriskt 
lärande kräver att hela organisationen får ta del av den nya kunskapen 
(Dilschmann & Berg 1996). Även här kan allmänna möten vara ett verktyg. 
Genom uppföljningsmöten kan medborgarna få information om vad som 
hänt, samtidigt som politikerna får möjlighet att dra lärdom av 
medborgarnas erfarenheter. Att annonsera i tidningar är ett annat exempel 
på hur information kan spridas, något som har praktiserats av 
beredningarna.  
 
Förutom att spridas, måste även lärandet institutionaliseras, vilket innebär 
att rutiner och regler utvecklas så att kunskapen, föreställningarna och 
normerna blir tagna för givna (Dilschmann & Berg 1996, Glynn, Lant & 
Milliken i Docherty 1996). Det nya arbetssättet inom kommunen har ännu 
inte pågått under tillräckligt lång tid för att det ska ha blivit 
institutionaliserat, men som tidigare nämnts, har vi sett tecken på 
förändrade föreställningar hos beredningsledamöterna. En förutsättning för 
att en institutionalisering ska ske i framtiden, är att det sker förändringar i 
strukturerna (5.2). En viss grad av formalisering förenklar arbetet och är 
med andra ord nödvändig. Däremot finns det en fara med för hög 
formalisering, då det kan utvecklas vedertagna sanningar som kan vara ett 
hinder för fortsatt lärande, speciellt om det handlar om det Brorström 
(1999) benämner falsk institutionell kunskap (3.4.2). 
 
För att uppnå att rättvisande föreställningar blir institutionaliserade, krävs 
det att kunskapsgapet mellan medborgare och politiker minskar. Därför är 
det viktigt att skapa förutsättningar för möten mellan medborgarna och 
politikerna. Öppenhet från alla inblandade och ökade kontakter mellan 
politiker och medborgare minskar risken för att politiker utgår från att just 
den lösning de arbetat efter är den enda rätta, när medborgarna egentligen 
vill ha något helt annat. Även risken att politikerna agerar utifrån falska 
föreställningar när de planerar nya former för medborgarinflytande kan då 
minska (3.4.2). En ledamot menar att det är viktigt att arbetet inte måste 
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utmynna i ett konkret beslut på en gång, utan att det är viktigt att vara 
öppen under hela processen.  

10.2.2 Beteendeanpassning och kunskapsutveckling 
Lärande kan ske genom beteendeanpassning respektive kunskaps-
utveckling. (Docherty 1996, Söderström 1996) Beteendeanpassning är 
synliga förändringar av till exempel organisation, beslutsfattande och 
arbetsrutiner (5.2). Utarbetandet av en ny organisationsform och införandet 
av beredningar är ett exempel på beteendeanpassning i Motala kommun. 
Ett första steg i processen var till exempel att klargöra vem som ska göra 
vad i den nya organisationsstrukturen (5.3.5), genom sammanställningen av 
dokumentet Roller och samspel i Motala kommun. Ett annat exempel är de 
förändrade rutinerna vid beredande av fullmäktigefrågor som har lett till 
djupare diskussioner i KF.  
 
Kunskapsutveckling handlar om kognitivt lärande, det vill säga att 
organisationers referensramar, mentala modeller och kultur förändras 
(Docherty 1996, Söderström 1996) (5.2). Vi anser att ett långsiktigt lärande 
endast kan uppnås genom kunskapsutveckling. Att ändra rutiner och 
arbetssätt är ett första steg, men om inte individerna tar till sig det nya sättet 
att arbeta och förändrar sina tankemönster är risken stor att de snart faller 
tillbaka till gamla vanor och rutiner. Vi har fått uppfattningen att 
beredningarnas mål är att uppnå en kunskapsutveckling, det vill säga att 
utveckla nya kognitiva kartor. Att ledamöterna blivit medvetna om delar av 
de mentala modeller som påverkar dem (10.1) ser vi som ett tecken på att 
de kommit en bit på väg, och de är medvetna om att det är en tidskrävande 
process. Däremot är vi är inte säkra på att det här gäller hela den 
kommunala organisationen, vilket är en brist, då inte bara politiker utan 
också tjänstemän måste vara involverade för att en lärande organisation ska 
utvecklas. Återigen vill vi påpeka vikten av att ha en systemsyn där alla 
komponenter i processen involveras (5.2). 
 
Trots de dokument som fastställer de olika aktörernas roller inom 
kommunen är det i vissa fall fortfarande oklart vem som ska göra vad, 
vilket visat sig vara en källa till frustration för flertalet inblandade. Ett 
exempel är vissa beredningars missnöje med KS inblandning i 
beredningarnas förslag till KF. Oklarheten om vilken roll tjänstemännen 
ska spela gentemot å ena sidan nämnder och styrelser, å andra sidan 
beredningarna är ett annat. Ett dokument som formellt visar på en 
beteendeanpassning behöver med andra ord inte automatiskt leda till den 
kunskapsutveckling vi anser är nödvändig för att en ny organisations-
struktur ska fungera. 
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Enligt Brunsson & Olsen (1993) kan en av de huvudsakliga effekterna av 
en reformprocess vara meningsskapande och inverkan på uppfattningar, 
mer än synliga och formella förändringar (3.4.2). Flera ledamöter menar att 
arbetet i beredningarna bidragit till en ökad personlig mening i det politiska 
arbetet, vilket kan ses som att det skett en kunskapsutveckling, att 
ledamöternas mentala modeller förändrats. Det faktum att 
beredningsarbetet till en början var ostrukturerat anser vi har fyllt en 
funktion för att skapa grunder för fortsatt ifrågasättande och utveckling. 
Genom att ge beredningarna fria händer förmedlades önskemålet att de 
skulle utveckla sina arbetssätt självständigt. Det här väckte en del 
frustration hos beredningsledamöterna, men samtliga ledamöter säger i 
efterhand att det var mycket lärorikt och spännande; vilket vi ser som en 
utveckling av självförtroendet. Enligt Senge (1995) är just självförtroende 
en nödvändig förutsättning för fortsatt utveckling och lärande (5.3.4). 
 
Eftersom hela organisationen ska vara delaktig, måste även medborgarna få 
ta del i processen med kunskapsutveckling och meningsskapande. Trots att 
medborgarnas kunskap om beredningarna ännu inte är stor, menar en del 
ledamöter att de redan märkt av förändrade attityder hos medborgarna. De 
ungdomar ledamöterna tagit kontakt med börjar få en ny, mer positiv, syn 
på hur de kan påverka kommunpolitiken, vilket är ett tecken på att de börjat 
utveckla en ny kognitiv karta. För att den processen ska fortsätta är det 
viktigt att politikerna även i framtiden, genom sina handlingar, tydligt visar 
att det skett en förändring i arbetssättet, enbart information är inte 
tillräckligt. Ungdomsarbetet är här ett bra exempel. Istället för att enbart 
lämna information till ungdomarna om att det finns möjligheter för de som 
är intresserade att komma i kontakt med politiker, gick ledamöterna ut i 
skolorna och talade med ungdomarna direkt.  
 
Beteendeanpassning och kunskapsutveckling är även relaterat till 
decoupling, det vill säga skillnader i vad som sägs ske och vad som 
verkligen sker (Brunsson & Olsen 1993). Om lärandet enbart är inriktat på 
beteendeanpassning ökar risken för decoupling, på grund av att sådan 
anpassning inte nödvändigtvis medför en djupare förändring av 
individernas kognitiva kartor. Docherty (1996) menar därför att det i 
utvecklingen av en lärande organisation är viktigt att det skapas tillfällen 
för reflektion (5.3.4). I annat fall finns en risk att förändringsarbetet mer 
resulterar i formella beslut, om exempelvis ökade medborgarkontakter, än 
grundläggande förändringar i värderingar och tankesätt. Den pågående 
utvärderingen av beredningarna är ett exempel på ett tillfälle för reflektion. 
Utvärderingen är långvarig och kommer på sikt att involvera representanter 
för olika delar av organisationen vilket skapar förutsättningar för 
kunskapsutveckling. 
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10.3 Förutsättningar för lärande 
I de följande avsnitten kommer vi att redogöra för de förutsättningar för 
lärande som bör skapas, och i viss mån redan har skapats, i organisationen. 
Med andra ord vill vi beskriva processen i vilken institutioner förändras.  

10.3.1 Värderingar  
Institutioner handlar i hög grad om värderingar och för att förändringarna i 
Motala kommun ska bidra till ökat lärande krävs att värdesystemet 
påverkas. Politikerna måste tydligt visa upp de nya värderingarna; att de är 
intresserade av att ta reda på vad medborgarna anser i olika frågor och att 
politikerna är villiga att ge medborgarna mer inflytande på verksamheten. 
En ledamot menar att ”varje människa är ju värd att lyssna på”, vilket 
visar att viljan finns. Det är viktigt att politikerna visar att de tror på 
medborgarnas förmåga. Det måste finnas en strävan efter att skapa en 
organisation där ”den rådande föreställningen [är] att människor i grund 
och botten har en önskan att lära och en motivation att handla”, vilket 
enligt Docherty (1996) är en avgörande medarbetarsyn i en lärande 
organisation (5.3.1). I dagsläget tror ingen av ledamöterna att medborgarna 
känner till beredningarna och deras arbete, vilket är ett tecken på att 
värderingarna inte tydligt signalerats.  
 
Drucker (i Docherty 1996) menar att medarbetarna ska ses som partners i 
ett nätverk (5.3.1), en tanke vi möter även i beredningarna. En ledamot 
menar att beredningarna eventuellt borde öppnas upp så att fler medborgare 
kan involveras i de frågor som behandlas. Det handlar om att ta vara på den 
kompetens som finns inom organisationen; den kunskap medborgarna 
besitter. Politikerna/ledningen har inte kunskap inom alla områden, vilket 
inte heller är nödvändigt, men det är viktigt att de tar hjälp av personer som 
har de rätta kunskaperna. 
 
Nätverk gör att även institutionaliserade konflikter (Brunsson 2000) får 
finnas kvar, det är inte meningen att det ska vara konsensus inom ett 
nätverk utan poängen är att så många som möjligt ska få göra sin åsikt 
hörd, åsikter som senare blir till bas för beslut i KF. Det gäller att hitta 
arbetsformer som kan kombinera de behov och önskemål av både 
konsensus och konflikt som finns hos politikerna. Om konflikten får finnas 
kvar på den högsta nivån, det vill säga KF, kan tanken med konflikter som 
en av förutsättningarna för demokrati bevaras. Vi kommer att vidare-
utveckla resonemanget om nätverk i kapitel 11. 
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I och med att vi ser politikerna som ledningen i organisationen är även 
tjänstemännen medarbetare. Därmed måste politikerna signalera de nya 
värderingarna även till dem. Vi kommer inte att gå in djupare på den 
diskussionen eftersom vi valt att inrikta oss på relationen politiker – 
medborgare, men vill ändå poängtera att alla i organisationen måste bli 
delaktiga. 

10.3.2 Vision 
Att skapa en gemensam vision i organisationen underlättar utvecklingen av 
en helhetsförståelse och bidrar till att alla arbetar åt samma håll. Visionen 
ska enligt Docherty (1996) fungera som ledstjärna och motivationsfaktor 
för medarbetarna (5.3.2). På så sätt bidrar gemensamma visioner till att 
förändra det tidigare nämnda värdesystemet.  
 
I arbetet med visioner fyller beredningarna en viktig funktion. Berednings-
ledamöterna ska vara visionärer, då det är beslutat att det är långsiktiga 
frågor de ska behandla, att visioner är viktigare än beslut. I och med att 
beredningarna är små grupper, menar ledamöterna att de blir 
sammansvetsade och arbetar mot ett gemensamt mål. Varje beredning har 
en relativt klar bild av sin vision, men det är osäkert om det finns någon 
gemensam vision för hela organisationen. En anledning till det är att 
samarbetet, såväl mellan beredningarna som mellan beredningarna och 
tjänstemännen, inte fungerar som det borde. Även om tjänstemännen 
arbetar med de löpande verksamhetsfrågorna, anser vi att de borde 
involveras mer i den långsiktiga planeringen, för att på så sätt öka 
meningsskapandet. 
  
Återigen måste medborgarna involveras. Genom kontinuerlig kontakt med 
politikerna skapas möjligheter att vara med och påverka vilka mål och 
visioner som ska finnas i organisationen, vilket är intentionen med arbetet 
att förbättra medborgarinflytandet. Beredningarna har redan genomfört 
vissa satsningar inom detta område, exempelvis den uppsatstävling som 
anordnades på ämnet ”Motala om tio år” med ambitionen att de 
presenterade åsikterna ska finnas med i utarbetandet av framtida 
inriktningsmål. 
 
Det informationsmaterial som lagts ut som underlag till en del av de 
allmänna möten som anordnats fyller också en funktion i sammanhanget. 
Syftet med materialet är att väcka intresse och skapa förutsättningar för en 
diskussion om gemensamma bilder och visioner. Beredningarna har dock 
mött svårigheter när det gäller att få medborgarna att tänka långsiktigt. 
Allmänheten är ofta mest intresserad av frågor som ligger nära i tiden och 
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som påverkar den närmsta omgivningen. Problemet är att då är möjligheten 
att påverka ofta som lägst.  
 
Genom att medborgarna får vara med att påverka och utveckla visioner, är 
det tänkbart att det skapas en slags god spiral av lärande. Inledningsvis kan 
deltagandet bidra till att skapa insikt om att det är större, mer långsiktiga 
frågor som lämpar sig bättre för medbestämmande. Insikten i sig kan sedan 
uppmuntra långsiktigt tänkande vidare och därmed bidra till en vana hos de 
inblandade medborgarna att tänka långsiktigt och se de stora frågorna.  
 
Beredningsledamöterna nämner att det tidigare inte fanns tid för långsiktigt 
tänkande och skapande av visioner; nämnderna och styrelserna hade fullt 
upp med frågor rörande den dagliga verksamheten. Bildandet av 
beredningar har varit positivt eftersom beredningarna möjliggjort att 
visioner får vara viktiga. Med andra ord har det skett en förändring i 
föreställningar och mentala kartor om vad som är viktigt. 

10.3.3 Språk 
Såväl värderingar som visioner blir svåra att sprida i en organisation om det 
inte finns ett gemensamt språk som alla medlemmar förstår. Samtliga 
beredningsledamöter är överens om att språket som används är alltför svårt 
och att det krävs ett vardagsspråk i kontakten med medborgarna. Om 
ledningen ska lyckas skapa en lärande organisation, är det enligt Docherty 
(1996) nödvändigt att medarbetarna förstår vad ledningen säger (5.3.3).  
 
I dagsläget kan språket vara en orsak till att inte fler medborgare engagerar 
sig; många förstår helt enkelt inte vad politikerna talar om. Dessutom tror 
ledamöterna att medborgarna tycker att det känns alltför komplicerat att 
själva formulera skrivelser inför till exempel KF-möten, majoriteten låter 
hellre bli. Det krävs att ledningen, alltså politikerna, tar intryck av 
medborgarna så att medborgarnas språk får prägla organisationens språk i 
större utsträckning än idag. Här kan arbetet med medborgarkontakter spela 
en viktig roll, förutsatt att beredningsledamöterna tar fasta på olika 
medborgargruppers sätt att formulera sig.  
 
Dessutom måste det klargöras även inom ledningsgruppen vilka begrepp 
som ska användas och vad de innebär. Idag är det oklart om alla politiker 
lägger in samma betydelse i begrepp som inriktningsmål och 
verksamhetsmål. Det finns tankar om att det finns alldeles för många 
termer i dagsläget; språket måste med andra ord samordnas. 
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10.3.4 Kultur  
Kulturen i en organisation består av grundläggande antaganden om 
verkligheten och påverkas därmed av de institutioner som råder. Enligt 
Söderström (1996) måste organisationer kontinuerligt avspegla sin omvärld 
och aktivt möta förändringar (5.1) och benägenheten att acceptera eller ta 
avstånd från förändringar påverkas av organisationens kultur (5.3.4). 
Offentliga organisationer sägs ofta vara kulturellt obenägna att anpassa sig 
till nya förutsättningar, men den beskrivningen tycker inte vi stämmer in på 
Motala kommun. Kommunen har genomfört en betydande omorganisering 
och de politiker vi kommit i kontakt med uppvisar en förändringsvilja. 
Dock är det osäkert om samma vilja finns hos de andra aktörerna i 
organisationen. Om viljan saknas hos somliga aktörer, kan det vara ett 
tecken på bristande systemsyn. 
 
Docherty (1996) och Söderström (1996) menar att förutsättningar för 
lärande skapas genom ett ökat engagemang av alla aktörer i organisationen 
(5.1). I Motalas fall handlar det om att medborgarna ska engageras i 
verksamheten på ett annat sätt än vad som skett tidigare. Flera av 
beredningsledamöterna har poängterat vikten av att skapa en kontinuitet 
och ständig utveckling av medborgarkontakterna. Det handlar om att skapa 
permanenta mötesplatser för lärande; mötesplatser mellan medborgare, 
politiker och tjänstemän. Mötesplatserna ska fungera som arenor för dialog 
och diskussion, något som enligt Senge (1995) är en förutsättning för att 
skapa en lärande organisation (5.3.5).  
 
För att dialogen ska skänka utbyte till alla är det viktigt att även i 
fortsättningen arbeta med förberedande åtgärder, som till exempel 
utdelning av bakgrundsinformation, inför möten med medborgarna. På så 
sätt kan det kunskapsgap som råder idag minskas. En ledamot menar att det 
blir bättre diskussioner om båda parter har samma kunskap om frågan som 
behandlas. Här kan det även göras en koppling till Senges (1995) 
diskussion om det nödvändiga systemtänkandet i en lärande organisation, 
att det krävs en helhetssyn inom organisationen och en medvetenhet om att 
en organisation består av många komponenter som påverkar varandra (5.2). 
Det är därför viktigt att involvera så många aktörer som möjligt på samtliga 
nivåer i organisationen. 

10.3.5 Ledarstil 
Vi har tidigare diskuterat att ledningen har ett stort ansvar i förändrings-
processer. Enligt Docherty (1996) är en grundläggande förutsättning i en 
lärande organisation att ledarstilen uppmuntrar lärande. Ledningen har till 
uppgift att tydligt stödja arbetet i organisationen. Docherty (1996) 
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poängterar dock vikten av att stödet inte övergår i styrning; ledningen 
måste, som nämnts tidigare, ha en positiv syn på medarbetarna och låta 
dem arbeta självständigt (5.3.4). Politikerna anser att det är olämpligt att ha 
med sig konkreta förslag när de går ut för att prata med medborgarna, 
vilket visar på att det finns tankar om vikten av att stödja istället för att 
styra. Om färdiga förslag ändå presenteras, bör det finnas olika alternativ så 
att medborgarna får en möjlighet att påverka.  
 
Med hjälp av en stödjande ledarstil kan både deltagandet och inflytandet 
öka för alla medlemmar i organisationen. Även tjänstemännen måste 
uppleva att politikerna i egenskap av ledare stödjer utan att styra. Det fanns 
en medvetenhet om detta i utformandet av beredningarna, då 
beredningarnas ansvarsområden delvis valdes så att de inte skulle bli en typ 
av överstyrelser. Här finns dock en brist i de informella strukturerna; trots 
att det formellt sett inte ska vara så, verkar tjänstemännen uppleva att 
beredningarna går in för mycket på styrelsernas arbetsuppgifter. Det kan 
bero på att tjänstemännen inte gavs tillräckligt med plats i utformandet av 
den nya organisationsformen; implementeringen var alltför styrande.  
 
Det är viktigt att ledningen uppmuntrar visst risktagande och tillåter 
misstag. (Docherty 1996) Flera beredningsledamöter menar att de första 
åren med den nya arbetsformen måste få vara en prövoperiod och att 
framtiden får utvisa vad som är den bästa lösningen. Berednings-
ledamöterna anser därmed att det är tillåtet för dem att göra misstag och det 
måste även gälla för de andra i organisationen.  
 
Uppfattningen att framtiden får utvisa den bästa lösningen indikerar att 
utvecklingen av arbetet sker i samspel med omgivningen. Peters (1999) 
talar om detta samspel som en inlärningsprocess i vilken det är tillåtet att 
göra misstag (3.4). Även om det skulle visa sig att beredningarna inte är en 
bra arbetsform, som de ser ut idag, kan legitimiteten upprätthållas genom 
att nya försök att anpassa sig till omgivningen ingår i inlärningsprocessen.  

10.3.6 Informationsspridning 
Om medborgarna ska få kunskap om politikernas planer på ökat 
medborgarinflytande, krävs det att det finns lämpliga och fungerande 
informationskanaler. Genom att informera ökar kunskapen och därmed 
chansen för ifrågasättande och påverkan.  
 
Beredningsledamöterna talar om att det skett samarbeten med olika 
föreningar i kommunen. Beroende på den aktuella fråga som behandlats, 
har beredningarna kontaktat föreningar med intresse i den specifika frågan. 
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Föreningsrepresentanter har sedan bjudits in till möten och har därmed fått 
ett inflytande över beslutsprocessen. Det finns exempel på beslut där 
medborgarna haft stor påverkan. Det här kan kopplas till Druckers (i 
Docherty 1996) resonemang om samverkansstruktur (5.3.5), vilket handlar 
om relationen mellan ledningen och fackliga organisationer och vikten av 
ett bra samarbete dem emellan. Att komma i kontakt med befintliga 
grupper och föreningar är relativt lätt och det här samarbetet bör därför 
fortsätta och utvecklas vidare i framtiden.  
 
Samtidigt är det viktigt att även nå de medborgare som inte är organiserade, 
vilket uppfattas som svårare, och här vet beredningarna inte riktigt hur de 
ska gå tillväga. Flera ledamöter nämner betydelsen av Internet som verktyg 
vad gäller informationsspridning. Aktuella åtgärder anses vara en 
utveckling av kommunens hemsida, som idag är i ett dåligt skick, och 
ökade möjligheter till e-mailkontakter.  
 
I utarbetandet av en ny hemsida är det återigen viktigt vilket språk och 
vilka former som används. Användarna ska känna att det är enkelt att ta del 
av information, förslag och frågor som läggs ut på hemsidan. På så sätt 
kommuniceras de värderingar som ska råda, det vill säga att politikerna vill 
förenkla verksamheten och få kontakt med medborgarna. Det bör 
exempelvis inte finnas några krav på hur ett e-mail med förslag och frågor 
till kommunen ska utformas. Det är större chans att medborgarna ställer 
frågor om de inte känner en press att formulera sig enligt de gängse normer 
som många tror gäller, exempelvis inför allmänhetens frågestund i KF.  
 
Diskussionen om Internet och datorer är ett exempel på ledningens val av 
teknikstöd i en organisation. Docherty (1996) menar att valet i viss mån 
speglar ledningens värderingar och kunskaper. Om ledningen inte har 
tillräcklig kunskap om medlemmarna i organisationen och deras behov, kan 
fel teknik väljas, det vill säga att den stjälper mer än hjälper. Alla 
medborgare har inte tillgång till datorer med Internet, eller kunskap om hur 
de ska gå tillväga för att använda dessa medel.  
 
Att enbart förbättra hemsidan utan att skapa förutsättningar för 
medborgarna att använda den, kan vara ett tecken på den påverkan mode 
har på förändring. (Brunsson & Olsen 1993) Idag talas det mycket om IT 
och datorer och att använda sig av hemsidor, men den formen av 
informationsspridning är inte alltid den mest optimala. Vuxenberedningen 
uttrycker en tanke om att inrätta en form av medborgarkontor på 
biblioteken, där det både finns tillgång till datorer och möjligheter till hjälp 
med användandet, något som skulle kunna vara en lösning på problemet.  
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I informationssammanhang spelar även massmedia en stor roll, men precis 
som i fallet med Internet, kan man inte generellt säga att exempelvis 
annonser i tidningen är ett bra sätt att informera på. Politikerna har 
föreställningen att medborgarna läser kungörelserna i tidningen och att de 
därmed ska ha blivit medvetna om allmänhetens frågestund under KF-
mötena. Politiker har troligen ett intresse av att läsa kungörelserna, 
eftersom innehållet ofta ligger dem nära. Att det är naturligt för politikerna, 
betyder däremot inte att det är naturligt även för medborgarna; inom olika 
sfärer finns det olika vedertagna beteenden och normer. Vi menar att 
många av de grupper politikerna vill nå inte alltid har tillgång till en 
lokaltidning, och även om de har det, är det inte säkert att de läser de delar 
där kungörelserna står. Det här ser vi som ett tecken på falsk kunskap och 
genom att vara öppen för kommunikation och dialog i alla former, kan det 
undvikas att ny falsk institutionell kunskap skapas och därmed att fel 
former för medborgarkontakter utvecklas. (Brorström 1999) 
 
Tillvägagångssättet för att använda massmedia för att få ut budskap till 
medborgarna kan utvecklas. Med tanke på resonemanget att alla 
medborgare inte har tillgång till lokaltidningar, alternativt inte har en vilja 
att läsa lokaltidningar, är det av vikt att använda även andra former av 
mediekommunikation. Wide & Gustafsson (2001) nämner till exempel 
invandrare som en underrepresenterad grupp i politiska sammanhang. Om 
en av anledningarna till det är brist på information, kan det tänkas att 
annonser och artiklar i speciella informationsblad för invandrare vore ett 
alternativ. 

10.3.7 Uppföljning och utvärdering 
Till sist vill vi behandla vikten av uppföljning och utvärdering i samband 
med institutionell förändring och lärandeprocesser. För att undersöka om 
det ifrågasättande som gjorts, inom och utanför kommunen, har lett till 
förändring, är det nödvändigt med utvärdering. Drucker (i Docherty 1996) 
menar att det i varje organisation ska finnas ett system för planering, 
genomförande, uppföljning och utvärdering, vilket benämns management-
struktur. (5.3.5) Ledningen i en organisation ses som designers och har 
därmed ansvar för utvecklingen av organisationens strukturer.  
 
Vid en närmare analys av de fyra stegen i managementstrukturen, blir det 
tydligt att de överensstämmer med Kolbs (i Docherty 1996) fyra faser i en 
lärandeprocess; managementstrukturen är med andra ord en lärandecykel. 
Därför är det viktigt att genomgå alla fyra steg (5.2). Inom beredningarna 
har betoningen legat på planering och genomförande och bristen på 
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uppföljning och utvärdering är ett tecken på att lärandeprocessen ännu inte 
är helt vedertagen. 
 
Om arbetet med utvärdering och uppföljning fortsätter att skjutas på 
framtiden ser vi en risk för att decoupling lättare kan uppstå, då försvinner 
nämligen kraven på att ”leva som man lär”. Ledamöterna menar att 
medborgarna ska kunna påverka de beslut som tas genom att beredningarna 
samlar in medborgarnas åsikter, men utan utvärdering är det svårt att säga 
om besluten verkligen har påverkats.  
 
Inom beredningarna finns det planer på att utveckla instrument för 
utvärdering, men diskussionen handlar än så länge enbart om utvärdering 
av det interna arbetet, inom beredningarna och KF. Det är inte tillräckligt, 
eftersom en sådan typ av utvärdering inte involverar medborgarna och 
tjänstemännen, vilket innebär att enbart ledningen får genomgå den 
lärandeprocess som utvärderingen innebär. Att enbart ledningen tar del av 
alla steg är enligt Drucker (i Docherty 1996) vanligt i många 
organisationer, men inom beredningarna finns det en medvetenhet om att 
det här är en brist. En ledamot menar att eftersom beredningsledamöterna 
är förtroendevalda, är det viktigt att de går ut till medborgarna direkt och 
frågar om medborgarna fått det de vill ha. På så sätt ökas 
medborgarinflytandet. Utvärdering är med andra ord en form för ökat 
medborgarinflytande.  
 
Vi vill betona vikten av att medborgarna får ett kvitto på vad som hänt, att 
de får information om vad deras åsikter lett till och om åsikterna legat till 
grund för ett beslut. Om medborgarna får feedback och information om hur 
politikernas diskussioner och beslutsprocesser gått till, kan det skapas en 
större förståelse för varför alla medborgarförslag inte genomförts. Det leder 
till ökat förtroende för ledningen, det vill säga politikerna. Ett system för 
uppföljning och utvärdering som involverar hela organisationen fyller även 
en funktion för att skapa gemensamma visioner. 
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11 Nätverk – en möjlighet för framtiden 
I analysens avslutande kapitel kommer vi att redogöra för tankar om hur 
arbetet med medborgarkontakter skulle kunna vidareutvecklas i framtiden, 
baserat på de diskussioner vi fört i kapitel 9 och 10. I resonemanget 
kommer vi att ta hjälp av teorier om nätverk. 

11.1 Varför nätverk? 
Resultatet av intervjuerna visar att beredningsledamöterna både har 
kunskap och är medvetna om mycket av det som påpekats och diskuterats i 
kapitel 9 och 10 och de råd som presenterats. Vi anser även att det finns en 
vilja bland ledamöterna att utveckla arbetsformerna för det politiska 
arbetet. Beredningarna har dock ännu inte haft möjligheter att omsätta alla 
tankar i praktik. Utifrån de diskussioner som tidigare förts, vill vi därför 
lyfta fram tre problemområden vi tycker oss kunna se i arbetet med 
medborgarkontakter och ökat medborgarinflytande: 
 
- Det finns svårigheter med att nå representanter för alla grupper i 

samhället. 
- Det finns ett behov av att utveckla enkla, fria former för 

medborgarkontakter där medborgarna får möjlighet till inflytande och 
påverkan.  

- Det finns ett kunskapsgap mellan politiker och medborgare.  
 
Vi anser att utvecklandet av nätverk runt beredningarna, och kommunen 
som helhet, skulle kunna vara ett sätt att komma tillrätta med problemen. 
En förutsättning för ett fungerande nätverk är att det finns ömsesidighet 
mellan deltagarna. (Alm 1996) I ett nätverk inriktat på ökat 
medborgarinflytande skulle förutsättningen uppfyllas på två sätt. För det 
första är aktörerna beroende av varandra: kommunen är beroende av 
medborgarnas förtroende och medborgarna är beroende av kommunens 
resurser och handlingskraft. För det andra skulle det ske ett ömsesidigt 
utbyte: kommunen får ta del av medborgarnas åsikter och kunskaper och 
medborgarna får ta del i utformandet av sitt dagliga liv i större utsträckning 
än idag (5.4). 
 
Hela idén med nätverk baseras på antagandet att det finns ett intresse hos 
medborgarna att engagera sig, och de positiva reaktioner berednings-
ledamöterna mött tyder på att intresse finns. Ledamöterna påpekar dock att 
det inte är förrän ”man trampar dem på tårna” som många medborgare går 
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från allmänt intresse till handling, och det nuvarande beredningsarbetet kan 
då fungera som en inledande, pådrivande kraft. 
 
När vi talar om nätverk, syftar vi inte på benchmarking-allianser eller andra 
former för kortvarigt samarbete, utan till en organisationsstruktur som 
uppmuntrar kontinuerligt lärande. Vi anser att en så kallad organiserad eller 
organisatorisk nätverksstruktur skulle kunna vara lämpligt och vi kommer 
här att redogöra för hur en sådan kan byggas upp och se ut. Inom 
beredningarna finns redan idéer som kan användas i utvecklandet av en 
nätverksstruktur. En ledamot använder just begreppet nätverk när han talar 
om att beredningarna borde öppnas upp och inbegripa även icke-politiker. 
En annan ledamot talar om att det finns en vilja att arrangera studiecirklar 
runt enstaka frågor, vilket skulle kunna fungera som en grund för 
uppbyggnaden av nätverk. 

11.1.1 Representerade grupper 
Ett problem beredningarna mött är svårigheten att nå representanter från 
alla grupper i samhället. Vi ser det som att Motala kommuns mål är att 
skapa permanenta mötesplatser mellan politiker och medborgare; arenor för 
dialog och diskussion, vilket enligt Drucker (i Docherty 1996) och Senge 
(1995) är nödvändigt för skapandet av en lärande organisation (5.3.5). 
Samtidigt är ambitionen att dessa möten ska vara enkla och öppna och att 
medborgarna ska kunna engagera sig i enskilda frågor, utan att behöva bli 
medlem i ett politiskt parti och därmed vara tvungen att acceptera ett helt 
partiprogram. En ledamot menar att framförallt ungdomar antagligen inte 
vill ha hela spektrat, utan enbart är intresserade av enstaka frågor. Den 
ledamot som uttryckligen använder begreppet nätverk poängterar just 
vikten av att kunna ta hjälp av olika personers specialistkunskap om olika 
frågor, för att därmed få tillgång till bättre kunnande, vilket är ett tecken på 
en önskan att lära. 
 
Nätverk är en form av organisations- och managementstruktur som skapar 
utrymme för både temporära projekt och mer permanenta uppgifter (Rohlin 
et al. 1994) och därmed kan bidra till att uppfylla ovanstående ambitioner. 
För det första fyller nätverk den permanenta uppgiften att alltid svara som 
en arena för dialog och medborgarkontakt. För det andra tillåter nätverk 
engagemang i temporära projekt, utan att någon för den skull måste vara 
partipolitiskt bunden. Medborgarna skulle kunna engagera sig i endast de 
projekt eller frågor som intresserar dem, samt medverka endast så länge de 
känner att arbetet är utvecklande (Alm 1996). 
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I uppsatsens inledning nämndes det att antalet lokala aktionsgrupper ökat i 
antal på senare år (Wide & Gustafsson 2001). Beredningsledamöterna 
anser att det är lättare att komma i kontakt med de medborgare som redan 
är organiserade, och har därför gjort försök att involvera olika föreningar i 
framtagandet av inriktningsmål. Det är en början till att skapa en positiv 
samverkansstruktur mellan kommunen och olika föreningar. Det påbörjade 
arbetet kan utvecklas till att involvera de olika grupperna i ett system av 
nätverksträffar. Nätverk skapar maktbaser för olika grupper och kan skapa 
möjligheter och legitimitet för grupper, som tidigare ansetts vara obekväma 
eller av andra anledningar varit underrepresenterade, att göra sin röst hörd, 
exempelvis kvinnor och invandrare (Wide & Gustafsson 2001).  
 
Precis som under införandet av beredningarna, är det möjligt att en 
förändring mot organiserade nätverk kan ta tid och möta motstånd på grund 
av de institutionella normer och värderingar som finns. Genom att utgå från 
de nuvarande formerna, det vill säga det befintliga samarbetet med 
föreningar och andra aktörer, behövs inga radikala förändringar, utan 
arbetet blir en mer långsiktig process.  
 
Under utvecklingen av nätverk, anser vi att det är viktigt att processen 
präglas av både öppenhet och ett kritiskt förhållningssätt, dels så att ingen 
maktbas blir för stor, dels så att inte falsk institutionell kunskap uppstår, två 
risker som kan höra ihop. Med för stora maktbaser menar vi individer och 
grupper som får mer inflytande än de borde i förhållande till andra grupper, 
något som även togs upp som en risk när ledamöterna talade om allmänna 
möten. Det kan leda till att det utvecklas föreställningar och mentala 
modeller som egentligen inte är rättvisande, och falsk institutionell kunskap 
bildas (3.4.2). 
 
Ju mer etablerad nätverksstrukturen blir, desto fler grupper menar vi skulle 
kunna vara representerade, vilket kan öka såväl legitimitet som förtroende 
för den politiska arenan eftersom nätverken, och då indirekt det politiska 
arbetet inom kommunen, blir viktigt för flera personer (4.2). Ett tätare 
samarbete med medborgarna, inriktat på kunskapsutveckling, kan även 
bidra till att minska avståndet mellan den institutionaliserade omgivningen 
och den lokala kommunala institutionen. Om ledningen för samarbetet, det 
vill säga politikerna, aktivt verkar för att skapa ett värdesystem som speglar 
en tro på varje individs förmåga (Docherty 1996), ser vi dessutom en 
möjlighet att medborgarnas förtroende för politiker och kommunen i stort 
påverkas positivt.  
 
Under hela uppbyggnadsprocessen av nätverk, och även senare, bör det 
reflekteras över vikten av information och vilka olika sätt som finns för att 
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sprida den. Idag är IT en populär term, men det är viktigt att komma ihåg 
att det innefattar mer än att ha en fungerande hemsida. I 10.3.6 diskuterades 
det att informationen ska vara tillgänglig för alla och det kräver att olika 
typer av kanaler används. Det får heller inte finnas krav på att arbete i 
nätverk alltid ska leda fram till synliga resultat såsom byggandet av en ny 
park, arbetet kan fylla en viktig meningsskapande funktion ändå. 

11.1.2 Enkla former  
Enligt Rohlin et al. (1994) ska information vara öppen och fritt flödande i 
en nätverksorganisation. Då nätverk bygger på samarbete kan de underlätta 
skapandet av organisatoriskt lärande, eftersom samarbete medverkar till att 
integrera individuellt och kollektivt lärande. Integrationen anser vi sker 
genom det utrymme för diskussioner och åsiktsutbyten som en nätverks-
struktur skapar.  
 
I praktiken kan detta uppnås genom att skapa noder i nätverket (5.4) 
bestående av grupperingar, som på regelbunden basis träffas och diskuterar 
enskilda frågeställningar eller projekt, möten som är öppna för alla. Som 
tidigare nämnts, kan grupperingarna till en början utgå från existerande 
sammanslutningar, men målet bör vara att nå även medborgare som inte 
redan är organiserade. Vi tror att det för en del personer kan kännas 
obehagligt att träffa en politiker för att diskutera, men att träffa människor i 
samma situation och diskutera nära liggande frågor tror vi kan locka fler 
personer. Om representanter från kommunen, exempelvis berednings-
ledamöter, deltar med jämna mellanrum skapas även förutsättningar för 
utvärdering och uppföljning då de kan stämma av vad gruppen kommit 
fram till samt komma med återföring från kommunen.  
 
Nätverksträffar kan anordnas på initiativ av både kommunen och 
medborgarna. Om systemet med nätverk blir allmänt accepterat kan 
medborgargrupper själva anordna ett möte runt en specifik frågeställning 
de anser vara av vikt. Sedan kan de ta kontakt med en beredningsledamot 
eller någon annan person inom kommunen och redogöra för gruppens 
åsikter. Oavsett vem eller vilka som tar initiativ till träffarna, behöver inte 
nödvändigtvis kommunrepresentanter delta i de inledande diskussionerna.  
 
Nätverk kan på så sätt även fungera som ett sätt att spara på berednings-
ledamöternas resurser. Genom de relativt självgående noderna anser vi att 
ledamöterna ska kunna få tillgång till medborgarnas resurser utan att 
behöva offra alltför mycket av sina egna, knappa tidsresurser. Detta 
arbetssätt stämmer även in på det som diskuterades under en lärande 
organisation: det är viktigt att leda utan att styra eller kontrollera för hårt 
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(10.3.5). Det skulle även kunna ses som ett sätt för beredningsledamöterna 
att minska den personliga konflikt de redogjort för, det vill säga att hitta 
tillräcklig tid för både yrkesarbete och politiskt arbete. 
 
En struktur bestående av relativt självgående noder kan underlätta 
skapandet av arenor för dialog, det vill säga mötesplatser för lärande, som 
känns bekväma för medborgarna. Om uppbyggnadsfasen genomsyras av de 
kriterier för en lärande organisation som tidigare diskuterats ökar 
möjligheterna för skapandet av ett gemensamt språk och arbetssätt för alla 
aktörer, något som flera ledamöter har påpekat saknas i dagsläget. 

11.1.3 Kunskapsutveckling  
Regelbundna nätverksträffar kan bidra till att involvera aktörer på ett flertal 
nivåer inom såväl kommunen som hos medborgarna i de fyra steg Drucker 
(i Docherty 1996) delar in inlärningsprocessen i: planering, genomförande, 
uppföljning och utvärdering (5.3.6). För att det ska ske krävs ett ständigt 
utbyte av erfarenheter, vilket även kan bidra till kontinuerligt ifrågasättande 
och prövning samt skapande och spridning av gemensamma visioner.  
 
Genom ökade kontakter och regelbundna träffar kan kunskapsgapet mellan 
politiker och medborgare minska. Båda grupper får en mer realistisk bild 
av varandra och på så sätt minskar risken för att falska föreställningar och 
falsk kunskap utvecklas (3.4.2). Beredningsledamöterna uttrycker att de 
tycker att det är jobbigt att medborgarna förutsätter att en politiker ska 
kunna ordna allt, vilket kan undvikas om medborgarna får bättre kunskaper 
om dagens politikerroll.  
 
Kunskapsutvecklingen skulle även bidra till större kännedom om det 
politiska systemet, vilket kan minska risken för uppgivenhet hos 
medborgarna på grund av alltför stor komplexitet (Möller 2000, Wide & 
Gustafsson 2001). Vi menar att det här kan ske även hos personer som inte 
är direkt involverade i nätverket om arbetet får pågå tillräckligt länge för 
kommunen att bli en lärande organisation, tack vare den kunskapsspridning 
det skulle medföra. En orsak till missnöje bland medborgarna är att de 
tycker att det är för mycket pajkastning inom politiken, att politikerna inte 
kan samarbeta (4.4). Redan i och med det nuvarande beredningsarbetet har 
medborgarna en chans att se det som vi anser vara början på en förändring 
mot ökat samarbete. 
 
Ett närmare samarbete kan påverka båda de två misstroendenivåer som 
nämndes i 4.3: aktörsnivå och systemnivå. (Möller 2000) Deltagarna i 
nätverket skulle få större erfarenhet av såväl politiker som grupp 
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(aktörsnivå) som det politiska systemet (systemnivå). Under förutsättning 
att nätverksarbetet tillför positiva erfarenheter kan misstroendet minska.  
 
Ett ökat samarbete kan även leda till möjligheter att upptäcka missnöje och 
vidta åtgärder i ett tidigt skede. Om missnöje upptäcks tidigare, och ges 
utrymme i diskussioner och åtgärder, anser vi att politikerföraktet kan 
minska eftersom medborgarna inte skulle känna sig åsidosatta. Förtroende 
bygger på att medborgarna uppfattar det politikerna åstadkommit, om de 
känner att önskemålen tillgodoses (4.3.1). Vi anser att förtroendet kan öka 
även om inte alla önskemål tillgodoses, så länge medborgarna känner att de 
varit delaktiga i beslutsprocessen, vilket underlättar skapandet av 
legitimitet för impopulära beslut. 
 
För att uppnå en fungerande nätverksstruktur är det viktigt att inte bara 
politiker och medborgare involveras, även den övriga kommunala 
organisationen måste vara med. Det behöver exempelvis inte vara enbart 
beredningsledamöter som representerar kommunen på nätverksträffarna. 
Genom att involvera hela den kommunala organisationen kan exempelvis 
klyftan mellan politiker och tjänstemän minskas. Nätverk skapar på-
tryckningar från alla håll, vilket leder till att det krävs utökat samarbete 
mellan alla parter för att nå resultat. Idén med nätverk kan även vara en 
möjlighet att undvika de gråzoner i kommunallagen beredningsledamöterna 
anser att kommuner som tar in icke-förtroendevalda i beredningar rör sig i. 
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12 Slutreflektioner 
I det sista kapitlet kommer vi att göra ett antal slutreflektioner över de 
diskussioner som förts i analyskapitlen, för att på så sätt svara på de 
frågeställningar vi presenterade i 1.2.2. 
 
Det arbete för ökade medborgarkontakter som pågår i Motala kommun 
handlar om en förändring av grundläggande värderingar, vilket kan ses som 
en institutionell förändringsprocess. Som ett stöd för den fortsatta 
processen anser vi att skapandet av förutsättningar för lärande, såväl hos 
kommunens medarbetare som hos medborgarna, är av stor vikt. Liknande 
åsikter har framförts av de intervjuade beredningsledamöterna, och det 
finns en medvetenhet om att det är en lång process. Nätverk kan vara ett 
verktyg för att stödja processen, en organisationsstruktur som enligt 
definitionen underlättar spridande av information och kunskap. Strukturen 
skulle även tillåta att medborgare engagerar sig i enskilda frågor under 
enkla former, ett sätt att nå medborgare från flera grupper i samhället. 
 
I de föregående kapitlen har det konstaterats att trots att politikerna i 
Motala kommun uppvisar en vilja till förändring, finns det en önskan om 
och ett behov av en viss grad av formalisering av det framtida arbetet. En 
organiserad nätverksstruktur skulle uppfylla de önskemålen i högre grad än 
mer lösa intentioner om ökade medborgarkontakter.  
 
Beredningarnas arbete med medborgarkontakter kan ses som ett försök att 
förändra de institutionaliserade idéerna om värdet av medborgarnas åsikter; 
hur det ska gå till att göra sin röst hörd, och vilka som ska få göra det. Ju 
mer det arbetas med medborgarkontakter, desto mer accepterat och legitimt 
tror vi att det kommer att bli att medborgarna är med vid till exempel 
framtagande av beslutsunderlag. Det ökade samarbete en nätverksstruktur 
skulle medföra, kan även leda till att alla inblandade ses mer som resurser. 
 
Beredningarnas roll i framtiden är en fråga som har diskuterats inom 
Motala kommun. I dagsläget fyller beredningarna en funktion som 
drivande part i utvecklingen av medborgarkontakter, men om kommunen 
övergår till att bli en lärande organisation, är det möjligt att den rollen 
minskar i betydelse. Om hela organisationen blir präglad av lärande, 
kanske det inte krävs en särskild instans som är ansvarig för 
medborgarkontakter och vitalisering av KF. Målet är att medvetenheten om 
vikten av medborgarkontakter ska bli så pass stor bland alla medlemmar i 
kommunen att medborgarkontakter ses som något självklart.  
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Slutligen vill vi påpeka att nätverk inte bör vara den enda arbetsformen för 
att vitalisera det kommunpolitiska arbetet, det är viktigt att arbeta på många 
fronter. Den nya strukturen skulle istället vara ett komplement. Att enbart 
arbeta för införandet av en nätverksstruktur kan skapa en risk för att fastna i 
nya rutiner och på så sätt missa möjligheter till ytterligare förbättringar.  
 
Ovanstående kan sammanfattas i tre punkter: 
- Införandet av beredningar i Motala kommun handlar om institutionell 

förändring genom kunskapsutveckling, en process som kan stödjas 
genom en organisationsstruktur baserad på nätverk. 

- Beredningarnas nuvarande arbete med medborgarkontakter kan fungera 
som en inledande drivkraft för utvecklandet av en framtida 
nätverksstruktur. 

- Under förändringsarbetet är det viktigt att arbeta på många fronter och 
involvera så många som möjligt, allt under enkla former. 
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BILAGA 
 

 

Diskussionsmall 
 
Nulägesanalys avseende Motala kommuns fullmäktigeberedningar 
 
Vid nulägesanalysen föreslås att följande 6 frågeområden behandlas. Till varje 
område har vi formulerat några exempel på frågor.  
 
Analysen sker i form av fria samtal. Leif Jonsson leder samtalen i vilka Linda 
Bergholtz och Krickos Selander medverkar. Linda och Krickos läser sista 
terminen på det internationella ekonomprogrammet vid Linköpings universitet 
och skall med hjälp av analysen av beredningarna skriva en magisteruppsats. Vi 
vill använda bandspelare vid samtalet för att lättare kunna sammanställa en 
rapport från analysen av respektive beredning. 
 
1. Frågor avseende intentioner bakom beredningarnas tillkomst 
 
- Hur uppfattar ni intentionerna bakom beredningarna? 
- Vilka är orsakerna till att Motala kommun har infört beredningar och att det 

skett just nu? 
- Hur viktiga är intentionerna med beredningarna? 
- Vilka delar av intentionerna har ni valt att prioritera i den här beredningen? 
- Vad är bra med intentionerna? 
- Vad är mindre bra? 
- Vilka möjligheter ligger det i intentionerna? 
- Vilka begränsningar ligger bakom intentionerna? 
- Vilka risker finns med intentionerna? 
- Hur bör intentionerna förändras?  
- Hur har ni lyckas leva upp till intentionerna? 
 
 
2. Frågor avseende arbete med att utarbeta inriktningsmål 
 
- Vad har ni gjort vad gäller att utarbeta inriktningsmål? 
- Hur har ni gått tillväga? 
- Vad har varit bra i det ni har gjort? 
- Vad har varit mindre bra? 
- Vad har uppnåtts med hjälp av utarbetade inriktningsmål? 
- Vilka eventuella roll- och andra konflikter har ni stött på? 
- Hur vill ni gå vidare? 
 



BILAGA 
 

 

3. Frågor avseende arbete med att följa upp och utvärdera mål 
 
- Vad har ni gjort vad gäller uppföljning och utvärdering? 
- Är det någon skillnad mellan uppföljning och utvärdering? 
- Hur ofta sker uppföljning och utvärdering? 
- Hur har ni gått tillväga? 
- Vad har varit bra i det ni har gjort? 
- Vad har uppnåtts med uppföljnings- och utvärderingsarbetet? 
- Vad har varit mindre bra? 
- Vilka eventuella roll- och andra konflikter har ni stött på? 
- Hur vill ni gå vidare? 
 
 
4. Frågor avseende arbete med att förnya medborgarkontakter 
 
- Varför är det viktigt att arbeta med att förbättra medborgarkontakterna? 
- Vad har ni gjort när det gäller att förnya medborgarkontakter? 
- Varför har ni gjort det ni har gjort? 
- Med vilka medborgargrupper har ni sökt kontakt? 
- Hur har era kontaktinitiativ mottagits? 
- Hur har ni bemötts? 
- Hur tror ni att medborgare uppfattar er; som partiföreträdare, som 

medborgarföreträdare, som kommunföreträdare eller som vad då? 
- Hur har ni arrangerat kontakterna? 
- Vilka effekter har uppnåtts? 
- Vad har varit bra i det ni har gjort? 
- Vad har varit mindre bra? 
- Vilka eventuella roll- och andra konflikter har ni stött på? 
- Hur vill ni gå vidare? 
 
 
5. Frågor avseende arbete med beredning av fullmäktigeärenden 
 
- Vad har ni gjort vad gäller beredning av ärenden? 
- Vad av detta bygger på förslag och idéer från medborgare? 
- Hur har det skett? 
- Varifrån kommer initiativ till beredning av detta slag? 
- Vilka effekter har uppnåtts? 
- Vad har varit bra i det ni har gjort? 
- Vad har varit mindre bra? 
- Vilka eventuella roll- och andra konflikter har ni stött på i förhållande till 

andra kommunala aktörer och organ? 
- Hur vill ni gå vidare? 
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6. Frågor avseende sammanfattande erfarenheter 
 
- Hur vill ni sammanfatta era erfarenheter? 
- Hur har ert arbete påverkat kommunens beslutsprocesser? 
- Hur ser ni på er roll som politiker? 
- Vad betyder beredningarnas tillkomst för kommunen och kommunens 

arbetssätt? 
- Vad vill ni värna om? 
- Vad vill ni ändra på? 
- Vilka eventuella roll- och andra konflikter har ni stött på? 
- Hur vill ni gå vidare? 
 
 


