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Visionen om staden - att utveckla en stadsvision i 
dialog med medborgarna

Den här rapporten handlar om Motala kommuns arbete med att ta fram en 
framtidsvision för staden Motala. Det är alltså ett specifikt fall som står i 
centrum, men de frågor som behandlas är av generellt intresse.
Rapporten visar att visioner och visionsarbete kan ges olika betydelse av olika 
aktörer. Den pekar också på att samverkan är en arbetsform som värdesätts av 
i stort sett alla intervjuade, men att det i praktiken inte alltid är så enkelt att få 
till stånd en sådan. 
Studien lyfter även fram att projektet haft en uttalad ambition att involvera 
medborgarna i arbetet med visionen. Det har dock varit svårt att nå en bredare 
allmänhet. 
I rapporten förs en fördjupad diskussion kring frågor som rör visionsarbete, 
samverkan och medborgardialog.
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Förord
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) arbetar med att stödja och 
bedriva forskning av hög kommunstrategisk relevans. Vi arbetar med att åter-
föra nyvunnen kunskap till kommunerna och med att skapa möten mellan 
kommunföreträdare och forskare. Vår målsättning är att utgöra ett nationellt 
kraftcentrum för strategisk kommunforskning, och att samtidigt fungera som 
en vetenskaplig resurs i kommunernas övergripande utvecklingsarbete.

Denna rapport, författad av Erik Edwardsson, Nadja Kangasvieri och  
Josefina Syssner, handlar om Motala kommuns arbete med att ta fram en fram-
tidsvision för staden Motala. Den lokala bakgrunden för detta visionsarbete 
utgår dels från omfattande nedläggningar inom den industriella sektorn, dels 
från senare tids stora infrastruktursatsningar för transporter och kommunika-
tion. Genom visionsarbetet vill kommunen stödja lokal samverkan och skapa 
underlag för en lokal utvecklingsplan för Motala stad. På detta sätt hoppas 
kommunen att tillväxt ska befrämjas.

Genom att politiker och tjänstemän i Motala har delat med sig av sina 
erfarenheter och bjudit in forskarna till aktiviteter har denna rapport kunnat 
författas. Vi hoppas att den både kan bidra till självreflektion i Motala och 
även öka kunskapen mer brett om lokalt visionsarbete. Många kommuner 
arbetar med visionsarbete för att skapa en dynamisk utveckling på platser som 
ställts inför stora utmaningar i samband med näringslivets strukturomvan-
dling. Denna rapport har därför en relevans för politik och planering på mån-
ga platser i Sverige. Genom att ta del av resultatet kan kommunpolitiker och 
kommunala tjänstemän öka sin medvetenhet och uppmärksamhet vad gäller 
åtskillnader som kan finnas i föreställningar om visionsarbetet. De beskrivna 
erfarenheterna av att arbeta med visionsarbete genom medborgardialog kan 
vara ett stöd för att organisera sådan samverkan på olika platser.

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Sammanfattning
Denna rapport handlar om Motala kommuns arbete med att ta fram en fram-
tidsvision för staden Motala. Det är alltså ett specifikt fall som står i centrum 
för rapporten, men de frågor som behandlas är av generellt intresse. 
Rapporten pekar på att visioner och visionsarbete kan ges olika betydelse av 
olika aktörer. Visionen kan ses som ett riktmärke som ska ge övergripande 
vägledning för beslutsfattande. Den kan också ses som något som succesivt 
ska konkretiseras via faktiska beslut och åtgärder. En slutsats är därför att vi-
sionsarbete bör åtföljas av en tydlig diskussion om visionens plats i den lokala 
politiken och planeringen. 

Rapporten pekar också på att samverkan är en arbetsform som värdesätts 
av i princip alla de som ingår i vårt intervjumaterial. Graden av samverkan i 
det aktuella projektet beskrivs emellertid som lägre än önskad. Flera av in-
formanterna ger dock uttryck för att det utvecklats en större tillit och ett 
förbättrat samtalsklimat under projektperioden. En möjlig slutsats är att de 
parter som ingått i projektet nu är bättre rustade än tidigare att gemensamt 
formulera strategier och framtidsbilder för staden.  Samverkan är då att be-
trakta som ett resultat i projektet, snarare än en förutsättning eller ett medel. 
Detta bör också klargöras då samverkansprojekt inleds. Framförallt för att 
skapa rimliga förväntningar på sådana projekt. 

Rapporten visar att projektet haft en uttalad ambition att involvera med-
borgarna i arbetet med visionen. Samtidigt ger studiens informanter uttryck 
för svårigheter att nå en bredare allmänhet, istället för de som i intervjuerna 
beskrivs som ”proffstyckare”. I arbetet med att skapa förutsättningar för med-
borgarnas delaktighet behövs en reflektion över varför dessa inte är delaktiga 
i så stor utsträckning som önskat. I enlighet med tidigare forskning lyfts tid, 
kompetens och intresse fram som tre viktiga förklaringar till låg grad av delta-
gande. 

Rapportförfattarna argumenterar avslutningsvis för att arbetet med en vi-
sion kan vara alltför abstrakt för att väcka engagemang hos medborgarna. 
Däremot kan de beslut som fattas i framtiden, mot bakgrund av den nya 
stadsvisionen, komma att både välkomnas och kritiseras av medborgarna i 
kommunen. Här är det centralt att protester i efterhand, och protester mot 
oväntade konsekvenser av visionsarbetet, ses som en del i den löpande med-
borgardialogen. Även om visionsprojektet i formell mening avslutas, bör det 
offentliga samtalet om framtidsfrågorna fortsätta.  
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1. Inledning
Denna rapport handlar om Motala kommuns arbete med att ta fram en fram-
tidsvision för staden Motala. Det är alltså ett specifikt fall som står i centrum 
för rapporten, men de frågor som behandlas är av generellt intresse. Flera fak-
torer talar för att visioner och visionsdokument blivit ett allt viktigare inslag 
i lokal politik. Det kommunala uppdraget har vuxit och blivit allt mer kom-
plext, samtidigt som antalet aktörer som deltar i styrandet av staden ökat. In-
slag av nätverksstyrning och flernivåstyrning av komplexa frågor förekommer 
numera i varje svensk kommun. Dessutom har den kommunala tjänsteman-
nens uppdrag förändrats under de senaste decennierna, från att vara förhål-
landevis detaljreglerat till att bli friare och mer inriktat på att finna lokala 
lösningar på allmänt definierade uppdrag. Vi har alltså en situation där allt 
fler aktörer är med och fattar beslut i komplexa frågor, och där varje aktör har 
fått ett lite större handlingsutrymme. Dessa omständigheter har tillsammans 
banat väg för en styrning som är mindre detaljreglerad, och som istället verkar 
genom att skapa ramar, föreställningar och målbilder som i sig ska forma och 
influera de många beslutsfattarnas beslut. Visionen har i denna situation blivit 
ett verktyg för metastyrning – det vill säga ett verktyg för styrning av alla de 
som fattar beslut som på ett sätt eller annat påverkar en plats. Visionsstyrn-
ing eller visionsdriven styrning har på så vis blivit begrepp som fler och fler 
beslutsfattare på lokal nivå blivit bekanta med (Syssner 2011).

Arbetet med att ta fram en utvecklingsplan och en stadsvision för Motala 
påbörjades under 2012. Planen och visionen utvecklas inom projektet Fram-
tidens Motala - en utvecklingsplan för tillväxt. Arbetet har skett i samverkan 
mellan kommunen och det lokala näringslivet och i dialog med medborgarna 
i Motala. Detta har finansierats av Tillväxtverket, Motala kommun och Re-
gionförbundet Östsam, och skett i samband med ett antal stora infrastruktur-
satsningarna som pågått i Motala under 2010-talet.

Syftet med Framtidens Motala är att skapa förutsättningar för en positiv 
befolkningsutveckling och tillväxt. Detta vill man göra genom att inom kom-
munen och i samverkan med näringsliv, organisationer och medborgare, ta 
fram en utvecklingsplan för Motala stad (Motala kommun 2013b). Fokus i 
arbetet ligger på staden Motala, vilket innebär att landsbygden inte behandlas 
specifikt i visionsarbetet. Målet med arbetet är tillväxt: ”vi ska bli fler i Mo-
tala – fler invånare, fler besökare och fler företag” (Motala kommun 2014b). 
Motala kommuns beslut att utarbeta en vision för staden Motala kan ses mot 
bakgrund av att Motala under de senaste decennierna har förlorat många ar-
betstillfällen inom den industriella sektorn. Genom ett visionsarbete önskar 
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kommunen omdefiniera sig själv och ”sätta ett nytt Motala på kartan” (Poli-
tiker, Motala, februari 2014).

1.1 Syfte 
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) har under våren 2014 stud-
erat och följt arbetet i Motala inom projektet Framtidens Motala - en utveck-
lingsplan för tillväxt. Syftet med vår studie har varit att öka kunskapen om 
visionens betydelse för lokalt utvecklingsarbete och att identifiera svårigheter 
och möjligheter med att bedriva visionsarbete i samverkan och i dialog med 
medborgarna.

I rapporten lyfter vi fram tre tematiker. För det första diskuterar vi hur 
visionsarbetet uppfattas och beskrivs av de aktörer som deltagit i detsamma. 
Vad är en vision, och vilka förväntningar har man på den och på den process 
som leder fram till en färdig vision? Genom att besvara dessa frågor vill vi öka 
förståelsen för vilken roll visioner spelar i lokal politik och utveckling. 

För det andra pekar vi på att det i projektet Framtidens Motala har funnits 
en önskan om att arbeta i samverkan. Här har vi undersökt vilka aktörer som 
deltagit, vilka samverkansformer som använts och hur dessa beskrivs i olika 
dokument och i våra intervjuer? Genom att svara på dessa frågor vill vi öka 
förståelsen för de möjligheter och utmaningar som finns i samverkansprojekt. 

För det tredje lyfter vi fram att det inom projektet funnits en klar ambition 
att utveckla stadsvisionen i dialog med medborgarna. Här undersöker vi hur 
olika aktörer – inom politik och förvaltning – ser på medborgardialog. Vad 
tror man att en ökad medborgardialog ska tillföra, och är det någon särskild 
grupp av medborgare som man hoppas på att nå? Genom denna diskussion 
vill vi peka på de utmaningar som ambitionen att öka graden av medborgar-
dialog, innebär.  

1.2 Metod
Rapporten bygger på tre typer av material; observationer, intervjuer och text-
dokument. Deltagande observationer har skett vid fyra tillfällen – i samband 
med två av projektets så kallade caféträffar (december 2013), i samband med 
ledningsdialogen om planeringsförutsättningar för 2015 (januari 2014) samt 
vid kommunstyrelsens temadag om Framtidens Motala (februari 2014). 
Intervjuer har genomförts med tolv personer som på olika sätt varit involv-
erade i arbetet med Framtidens Motala. Bland informanterna finns politiker 
och tjänstemän vid Motala kommun, samt representanter för regionförbun-
det Östsam och för den lokala näringslivsorganisationen. Intervjuerna pågick 
mellan 30 minuter till drygt en timme. Intervjuerna spelades in och tran-
skriberades för att därefter anonymiseras. De förtroendevalda som intervjuats 
hänvisas till som ”Politiker” i rapporten. Övriga informanter hänvisas till som 
”tjänstemän” – detta för att öka graden av anonymisering. I några fall har vi 
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bearbetat citaten så att de blir mindre talspråkliga, och därmed lättare att läsa. 
Innehållet i citaten är dock oförändrat.  

De textdokument som ingår i materialet har hämtats via olika kanaler – 
dels via projektets hemsida, dels via kontakter med representanter för vision-
sarbetet.

1.3 Avgränsningar
Projektet Framtidens Motala kan beskrivas som ett omfattande paraplypro-
jekt, inom vilket flera underprojekt ingår. Dessa projekt pågick redan före 
starten av Framtidens Motala och har sedan integrerats i paraplyprojektet. 
Projekten – Kulturstadsdelen Gamla Motala Verkstad, Motala Centrum 
2025, Idéprogram för Varamobaden samt Idéprogram för fritidsanläggningar 
– har alla genererat kunskap som använts i arbetet med Framtidens Motala. Vi 
är medvetna om att händelser i de fyra underprojekten påverkar arbetet med 
Framtidens Motala. Vi har dock valt att fokusera på det övergripande arbetet 
inom paraplyprojektet. Det innebär att det textmaterial som analyserats, i 
huvudsak härrör från arbetet med Framtidens Motala, och inte från de under-
projekt som nämns ovan. Denna avgränsning gäller även de intervjuer som 
genomförts. De frågor vi ställt till våra respondenter har rört deras kunskaper 
och erfarenheter gällande arbetet med paraplyprojektet Framtidens Motala.



10

2. Teoretiska perspektiv på samhällsplanering

2.1 Vad är samhällsplanering?
Visionsarbete har under 2000-talet blivit ett allt vanligare inslag i kommunal 
politik och planering (Syssner 2012). Här har vi valt att beskriva och analy-
sera visionsarbetet inom Framtidens Motala utifrån ett planeringsteoretiskt 
perspektiv. Utgångspunkten är att det visionsarbete, den samverkan och den 
medborgardialog som stått i centrum för projektet, är tydliga exempel på vad 
samhällsplanering kan vara. Från att tidigare kanske främst ha associerats med 
fysisk planering, trafik och teknisk infrastruktur, förstås samhällsplanering 
idag i bredare mening. Med ett sådant vidare perspektiv på samhällsplaner-
ing, införlivas alla de strävanden som syftar till att planera och utforma ett 
framväxande samhälle.

2.2 Ett normativt, institutionellt och kommunikativt perspektiv
I vår studie har vi inspirerats av bland andra den brittiska geografen Patsy 
Healey, som genom sin forskning har bidragit till att utveckla ett normativt, 
institutionellt och kommunikativt perspektiv på planering. 

Att ett perspektiv är normativt innebär att forskaren tillåter sig att argu-
mentera för att en organisation eller individ bör handla, besluta eller planera 
på ett visst sätt. Till exempel kan man med ett normativt perspektiv hävda att 
alla aktörer som berörs av en planeringsprocess bör ha möjligheter att göra 
sin röst hörd (Healey 2006: 5). En planeringsprocess där många intressenter 
beretts möjlighet att göra sig hörda, kan då beskrivas som en bättre planering-
sprocess än en där beslut fattats av en avgränsad elit, och utan insyn utifrån. 

Det normativa perspektivet innebär också att man erkänner olika sorters 
kunskap (Healey 2006: 29). En forskare med ett sådant perspektiv gör ingen 
skarp åtskillnad mellan den vardagsbaserade kunskapen som medborgaren har 
om sin stad, och den kunskap som planeraren, tjänstemannen eller forskaren 
har om densamma. Den normativt inspirerade forskaren är ovillig att skilja 
”fakta” från ”värderingar” på ett allt för kategoriskt sätt. Istället utgår man 
ifrån att de värderingar man har påverkar vad man uppfattar som värdefulla 
fakta och intressant kunskap (Buckler 2002: 172). Denna syn på kunskap har 
betydelse för hur man ser på planeringsprocessen. 

Att ett perspektiv är institutionellt innebär att forskaren ser samhällets ak-
törer som beroende av varandra, och av de organisationer man ingår. Män-
niskors och andra aktörers agerande ses inte som ”fritt” eller ”autonomt”, utan 
som strukturerat av traditioner, av omgivningen och samhällets institutioner 
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(Blyth 2002: 301; Hermelin 2014: 67f ).  Såväl kontinuitet som förändring 
ses som produkter av historiska förhållanden och av strukturer i samhället. 
Forskare med ett institutionellt perspektiv är därmed intresserade av det insti-
tutionella sammanhang som individer och organisationer ingår i, när de ska 
försöka förstå och förklara deras handlande.

Det kommunikativa perspektivet på samhällsplanering har vuxit fram som 
en reaktion mot det tidiga 1960-talets och modernismens idéer om planering. 
Något tillspetsat kan man beskriva det moderna planeringsidealet som expert-
drivet och apolitiskt. Enligt detta ideal skulle objektiva, rationella experter 
utarbeta komplettera beslutsunderlag, som förtroendevalda kunde fatta beslut 
om i politiska församlingar. Som en kontrast värderas olika sorters kunskap 
som viktiga och de som är grundade i olika värderingar, och upparbetade 
på olika sätt. Detta perspektiv förordar en interaktiv planeringsprocess, där 
olika kunskaper kommuniceras och tillåts ha betydelse. Experterna ska alltså, 
som Wänström (2013: 15) skriver, inte bara prata om medborgarna, utan 
diskutera med dem på ett jämlikt sätt. 

En viktig utgångspunkt för ett kommunikativt förhållningssätt är att 
målet för planeringen inte bör vara på förhand bestämt. Istället ska målet 
för planeringsprocessen växa fram succesivt och i dialog med medborgarna 
(Healey 2006:23). Enligt det kommunikativa perspektivet har de som ingår 
i planeringsprocessen heller inga ”färdiga” eller statiska värderingar, åsikter 
och intressen. Istället, menar Healey (2006: 29), bidrar planeringsprocessens 
interaktion till att medborgarnas idéer om den plats som ska planeras både 
växer och förändras.

Samtidigt erkänner det kommunikativa perspektivet att olika medborgare 
har olika intressen och förväntningar, och att fördelningen av makt och resurs-
er (i ordets vidaste bemärkelse) gör att olika intressen tenderar att komma till 
tals i olika omfattningar (Healey 2006: 29). Medborgarens uppfattningar om 
en plats formas i interaktion med andra, men är också nära knuten till dennes 
position i samhället, och till de resurser som hen förfogar över.

För rapportens tre tematiker– visionsarbete, samverkan och medborgardi-
alog – och avseende arbetet med Framtid Motala, är frågan om kommunika-
tion och medborgardialog central. Vi utgår ifrån den normativa idén om att 
medborgerligt deltagande är en tillgång och resurs för i samhällsplanerande 
processer. När en aktör bjuder in medborgarna till dialog, så är det emellertid 
inte bara den aktörens handlande som avgör i vilken utsträckning medbor-
garna faktiskt väljer att delta. I vilken mån medborgarna faktiskt deltar, beror 
också i stor utsträckning på de strukturer och förhållanden som råder på en 
plats. Vår utgångspunkt har varit att målet för visionsarbetet inte nödvän-
digtvis måste vara definierat inledningsvis, och vi har därför undersökt hur 
informanterna ser på den vision som växer fram i Motala. 
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3. Visioner i planeringen
Den första tematiken för studien har varit om hur olika aktörer uppfattar vi-
sionsarbetet och vilken betydelse de tillmäter visionen. Våra observationer och 
intervjuer visar att det finns en samstämmighet om att visionen bör ses som en 
framtidsbild. Framtidsbilden ska enligt de flesta av våra informanter formulera 
hur man vill att Motala ska se ut i framtiden. Flera av de vi har intervjuat ut-
trycker en önskan om att själva få definiera stadens identitet – istället för att 
Motala ska bli definierat ”utifrån”.  Visionen beskrivs då som en möjlighet att 
fundera på hur man vill att staden ska utvecklas i framtiden, istället för att – 
som tidigare – fundera på hur man tror att staden kan komma att utvecklas. 

 ”Egentligen att skapa en bild av vad Motala vill vara. (…) under de 
år som jag jobbat så har det varit väldigt mycket diskussion om vad 
vi tror att Motala ska vara, eller kommer att vara. Men man har inte 
fokuserat på det här - vad vill vi själva vara?”(Tjänsteman, Motala, 
februari 2014).

Arbetet med att skapa en framtidsbild av Motala kan förstås som ett försök att 
”inifrån” definiera den egna stadens framtid. Genom att själva teckna bilden 
av den egna framtiden vill aktörerna undvika att bli definierade främst av 
externa aktörer. Viljan att vara sin egen ”möjliggörare” kan ses som en önskan 
om positionsförskjutning från objekt till subjekt.

3.1 Vision som process 
Det finns alltså en allmän uppfattning om att en vision är en framtidsbild. 
Samtidigt finns det olika idéer om huruvida denna framtidsbild är – eller 
måste vara - realiserbar eller inte. Vissa av våra informanter beskriver visionen 
och visionsarbetet i första hand som en process. I ett processorienterat sätt 
att se på visioner och visionsarbete utgår man snarast från att de lärdomar 
man drar i framtagandet av stadsvisionen ska komma till användning i kom-
munens löpande verksamhet och i ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Här är 
kraven eller förväntningarna på att visionen ska komma att realiseras i form av 
konkreta satsningar inte särskilt framträdande. Istället förväntas visionsarbetet 
snarare leda till ökad kunskap.  

De av våra informanter som ger uttryck för ett processorienterat perspektiv 
beskriver ofta själva visionen – visionsdokumentet och dess innehåll – som en 
ledstjärna. En ledstjärna måste inte vara helt realistisk, utan påminner i vissa 
avseenden om en utopi. En utopi kan förstås som en ”god plats som inte finns” 
(Månsson 1999), som ett tänkt idealsamhälle. Det kan vara en beskrivning av 
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ett önskvärt framtida samhälle. Ordet utopi tolkas ibland negativt, på grund 
av dess koppling till det som bedöms som orealistiskt. Samtidigt visar histo-
rien att utopier är politiskt viktiga; de inrymmer kritik mot det som uppfattas 
som brister i nuet, samtidigt som de lyfter fram och förstärker de värden som 
uppfattas som så viktiga att de bör vara vägledande i ett idealt samhälle. 

En av våra informanter menade att ”visionen är onåbar men det är dit 
vi siktar” (Politiker, Motala, februari 2014), vilket tyder på att visionen 
skulle kunna fylla samma funktion som en utopi. Informanten nedan har ett 
liknande förhållningssätt: 

”En vision är framförallt en riktning skulle jag säga. Det är klart 
att riktningen innehåller en bild också men en vision behöver inte 
nödvändigtvis vara uppnåbar. Till skillnad från ett mål som jag 
tycker ska vara uppnåbart. Men samtidigt måste den vara så pass 
konkret att den ger en vägledning av i vilken riktning man ska röra 
sig”. (Tjänsteman, Motala, mars 2014.)

Här framställs visionen som ett riktmärke för kommunens utvecklingsarbete. 
I ett sådant perspektiv blir visionen just en beskrivning av ett idealtillstånd 
som inte möter några förväntningar om att förverkligas. Istället blir själva 
arbetet med att utveckla stadsvisionen det som uppfattas som allra viktigast. 
Visionsarbetet ska enligt ett sådant perspektiv generera nya tankar, lärande 
och ny kunskap. Arbetet med stadsvisionen ska utveckla nya metoder och 
arbetsformer, som sedan kan komma att användas i kommunens konkreta 
utvecklingsarbete. I detta arbete skapas i sin tur nya erfarenheter som sedan, 
kan föras över till visionsarbetet (se Figur 1). Med ett processorienterat synsätt 
blir det mindre viktigt att identifiera början och slutet på visionsarbetet.

Figur 1. Vision som process. 

Visions-
arbete

Lärande

Utvecklings-
arbete

Lärande

 



14

3.2 Vision som mål
Samtidigt som vissa av våra informanter ser på visionen och visionsarbetet som 
en process, har vi också stött på uppfattningen att visionen snarare ska förstås 
som ett mål. Med ett sådant perspektiv uppfattas visionen och dess målbes-
krivningar inte som ouppnåelig utan som högst realiserbara. I de fall visionen 
ses som en beskrivning av ett mål som är möjligt att uppnå, väcks förväntningar 
på att projektet ska mynna ut i konkreta åtgärder. ”Visionen ska vara trovärdig 
och inte gå att ifrågasätta” menade en kommunpolitiker på ett av de möten 
vi observerade (Observation 4). När visionen uppfattas som ett mål, påverkas 
också synen på arbetet med visionen. Arbetet med visionen bör då ha en tydlig 
början och ett tydligt slut, som inbegriper flera konkreta åtgärder. 

”Du skapar en samsyn (…) där du tar fram ett måldokument, om det 
så är en vision eller ett program. Sen räcker inte det. När du har tagit  
fram den måste du också leverera resultat och du måste återkomma  
till den för att den ska realiseras.” (Tjänsteman, Motala, februari 2014.)  

Citatet ovan antyder att visionen måste kopplas samman med leverans, konk-
reta åtgärder och resultat för att inte förlora i legitimitet. Med ett sådant syn-
sätt kan ansvariga komma att ställas till svars om de satsningar som görs inte 
överensstämmer med den stadsvision som är framtagen. Samtidigt kan en vi-
sion också ses som ett instrument som i sig kan legitimera beslut och åtgärder. 
Beslut och åtgärder som skulle kunna väcka kritik och debatt, kan få en större 
acceptans om de tydligt ingår i en övergripande vision om stadens framtida 
utveckling. Dessutom kan beslut och åtgärder som annars skulle framstå som 
oviktiga få en större tyngd. Visionen blir den ramberättelse som skapar sam-
manhang för enskilda beslut.

Figur 2. Vision som mål.

3.3 Sammanfattning
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som i sin tur ger upphov till nya lärandeprocesser. Enligt detta perspektiv kan 
visionsarbetet förstås som cirkulärt. Detta står i kontrast till idén om visionen 
av staden som ett mål som är och ska vara möjligt att nå. Utgångspunkten är 
då att visionsarbetet ska ha en tydlig början, ett tydligt slut och mynna ut i 
konkreta åtgärder. Bilden av visionen och visionsarbetet är i detta fall av linjär 
karaktär. Dessa två sätt att se på visionen illustreras i modellerna i figur ett och 
två ovan.

De två modellerna för visionsarbete är vad man brukar kalla för idealtyper. 
Det innebär att de är förenklade beskrivningar som kan hjälpa oss belysa och 
beskriva skillnader mellan olika företeelser. Här beskrivs de två perspektiven 
på visioner och visionsarbete som helt åtskilda. I verkligheten är gränsen mel-
lan dessa två perspektiv otydliga och flytande. Båda perspektiven kan kom-
municeras i samma dokument och förekomma i en och samma intervju. Inte 
desto mindre tror vi att det är viktigt att de kommuner som vill arbeta med 
visionsdriven platsutveckling resonerar kring hur man ser på visionen och vi-
sionsarbetet. Olika syn på visionsarbetet väcker olika förväntningar på vad det 
ska leda till. Genom att skilja på visionen som en process och visionen som ett 
mål, kan man tydliggöra förväntningar på visionsarbetet.
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4. Att arbeta i samverkan
Den andra tematiken för studien handlar om nätverk, samverkan och part-
nerskap. Breda samarbeten mellan privat och offentligt har varit ett organi-
satoriskt ideal i svensk och Europisk utvecklingspolitik i ett par decennier 
(se Syssner 2006). Många gånger tar argumenten för samverkan sina utgång-
spunkter i föreställningen att globaliseringen och den ökade internationella 
konkurrensen gjort en sådan samverkan nödvändig (se Syssner 2003). 

Trots att samverkan lyfts fram som ett organisatoriskt ideal, så har den-
na arbetsform också behandlats mer kritiskt. Flera forskare har, likt Qvist 
(2011:154), lyft frågan om nätverkens och samverkans representativitet. Qvist 
påpekar att det inte alltid är tydligt vilka som bjuds in att delta, vilka som har 
möjlighet, och vilka som är villiga att delta. Styrning genom partnerskap och 
nätverk anses därför ha fört med sig nya eliter, nya hierarkier och nya former 
av exkludering (se Rönnblom & Hudson 2003; Hudson 2005; Syssner 2003, 
2006, 2011; Wistus 2010; Andersson 2011). 

Det kan också vara svårt att veta vilket mandat respektive part har, och 
att hitta former för ansvarsutkrävande. De som medverkar i lokala partner-
skap och samverkansstrukturer kan inte alltid hållas ansvariga för sina beslut 
i offentliga och allmänna val (Syssner 2006; Wistus 2010; Qvist 2011: 154; 
Anderson 2011; Syssner 2012). Det innebär att avståndet till medborgarna 
faktiskt kan öka snarare än minska genom en hög grad av offentlig-provat 
samverkan. 

Precis som i de flesta andra kommuner finns i Motala kommun en mängd 
samverkansstrukturer där olika delar av den kommunala organisationen in-
går i samarbeten med andra offentliga, privata och civilsamhälleliga aktörer i 
lokalsamhället. I projektbeskrivningar och annat skriftligt material som ligger 
till grund för Framtidens Motala, är det tydligt att man har som ambition 
att bedriva visionsarbetet i samverkan mellan flera av dessa aktörer. Det här 
kapitlet belyser informanternas syn på samverkan i arbetet med Framtidens 
Motala, samt behandlar de mer övergripande frågorna som rör representativ-
itet och ansvarsutkrävande.

4.1 Inter- och intraorganisatoriska samverkansprojekt
Även om arbetet med Framtidens Motala av vissa i första hand förstås som en 
process – som syftar till kontinuerligt lärande – så bedrivs detta arbete idag 
i projektform. Projekt kan definieras som ”en tidsbegränsad och från övrig 
verksamhet avgränsad arbetsuppgift som genom styrning av tilldelade resurser 
skall nå uppställda mål” (Selin 1980, i Jensen et al 2007: 10). Projekt ska 
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enligt detta perspektiv ha både en tydlig början, ett tydligt slut, och nå något 
eller några tydligt definierade mål.

Men vilken typ av projekt är då Framtidens Motala? Jensen et al (2007: 13) 
skiljer på ett övergripande plan mellan intraorganisatoriska och interorganisa-
toriska projekt. Intraorganisatoriska projekt drivs enligt detta perspektiv av en 
organisation. Interorganisatoriska projekt drivs i stället av flera organisationer 
tillsammans. 

Det råder inga tvivel om att Framtidens Motala är ett projekt med en 
tydlig interorganisatorisk ambition. Samverkan framhålls som en viktig fråga 
i alla delar av visionsarbetet. En av projektets målsättningar är att ”institu-
tionalisera en lokal och regional samverkan med aktörer och intressegrupper 
som har en avgörande inverkan på att stadsvisionen ska kunna förverkligas”. 

Projektet sker dessutom i samverkan med näringslivsbolaget Tillväxt Motala 
AB (Motala kommun 2013b). Samtidigt ger de intervjuer vi gjort ett intryck 
att Framtidens Motala är ett projekt som ägs och drivs av kommunen. Många 
andra aktörer har involverats i arbetet, men det är Motala kommun som är 
initiativtagare och projektägare. Det gör att man, om man hårdrar det, kan 
klassa Framtidens Motala som ett intraorganisatoriskt projekt.

Enligt Jensen et al (2007) kan intraorganisatoriska projekt i sin tur delas 
in i två kategorier; förändringsprojekt och försöksprojekt. Förändringsprojekt 
syftar till att skapa en förändring som ska implementeras i organisationen 
(Jensen et al 2007: 13, 14). Försöksprojekt arbetar med en ny uppgift, exem-
pelvis att pröva nya verksamhetsformer eller att arbeta med en ny målgrupp. 
Försöksprojekt utgår från en permanent organisation men implementerar inte 
nödvändigtvis arbetet i organisationen (Jensen et al 2007: 14-15). 

Framtidens Motala drivs, som tidigare nämnts, av kommunen och syftar 
till att skapa en stadsvision som ska vara vägledande i framtida utvecklingsar-
bete. Därför kan projektet ses som ett förändringsprojekt. Samtidigt syftar 
Framtidens Motala också till att pröva delvis nya verksamhetsformer. Här är 
arbetet med medborgardialog och strukturerad samverkan med aktörer utan-
för den kommunala organisationen det tydligaste exemplen. Projektet kan 
därför också förstås som ett försöksprojekt som utvecklar nya verksamhets-
former som är möjliga att implementera i den kommunala organisationen. 
Mot denna bakgrund kan Framtidens Motala definieras som ett intraorgani-
satoriskt projekt som bedriver ett förändringsarbete inom vilket nya verksam-
hetsformer testas och utvecklas. 

Vår samlade bedömning är att Framtidens Motala är ett intraorganisator-
iskt projekt, med interorganisatorisk ambition och potential. Vi gör också 
bedömningen att Framtidens Motala kan beskrivas som en hybridform av 
förändrings- och försökprojekt. En möjlig konsekvens av att Framtidens Mo-
tala är en blandform av olika projektformer är att projektets utmaningar, mål 
och medel kan uppfattas som otydliga. Motstridiga tolkningar av vem som bär 
ansvar för projektets framgång kan vara till men för styrningen av projektet. 
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4.2 Samverkan som ideal
Samverkan är ett framträdande värde i Framtidens Motala. I tidigare studier 
har samverkan definierats som ”gemensamt handlande för ett gemensamt syfte” 
(Lindberg 2009: 5). Samverkan kan också förstås som en interorganisatorisk 
företeelse, där arbetet bedrivs gemensamt av två eller flera aktörer, och där två 
eller flera huvudmän äger projektet gemensamt (Jensen et al 2007: 13, 90). 

Valet att samverka, och att organisera sig i nätverk bottnar många gånger 
i en övertygelse om att enskilda aktörer inte på egen hand kan åstadkomma 
det som parterna kan uppnå tillsammans. Samverkan innefattar därmed en 
kapacitetsdimension – kapaciteten hos de som agerar anses öka genom samver-
kan (Hörnemalm, 2008: 10, 52; Himmelman 1996). Tidigare studier pekar 
också på att graden av samverkan avgör hur stora fördelarna är för de parter 
som samverkar. Ett vanligt antagande är att ju högre grad av gemensamt han-
dlande, desto lättare är det för de handlande att nå det gemensamma syftet. 
Genom att arbetet sker i samverkan delar de deltagande aktörerna risker, 
resurser och ansvar (Hörnemalm, 2008: 52-53). 

Hörnemalm (2008) har i sin studie av olika samverkansprojekt påvisat 
olika hinder och möjligheter som kan uppstå i nätverksorganisering och sam-
verkan. En av utmaningarna är att i projekt som drivs av flera aktörer kan 
strukturer, normer, regelverk och viljor skilja sig åt mellan de medverkande 
parterna. De har som regel till uppgift att fortsätta bedriva den egna ordi-
narie verksamheten, samtidigt som man ska bidra till arbetet med att definiera 
roller och uppgifter för ett nytt organisatoriskt sammanhang. Detta är inte 
sällan problematiskt (s. 52). Enligt vissa bedömare (se t.ex. Mayntz 1993 och 
Chisholm 1996), är det endast när handlingsutrymmena är lika och aktörerna 
kan agera som jämlikar som samverkan kan ske (Hörnemalm, 2008: 76). Ett 
gemensamt agerande ställer krav på de horisontella relationerna mellan aktör-
erna.

Samförstånd som en viktig faktor för att samverkan ska kunna gå från ideal 
till verklighet. För att samförstånd ska kunna uppnås förespråkar Hörnemalm 
(2008) en kommunikativ process där deltagande parter gemensamt defini-
erar syfte och möjliga handlingsalternativ (s. 78-79). På så vis skapas tidigt 
en gemensam problembild, vilket är en viktig förutsättning för en fortsatt 
fungerande samverkan.  Det är också viktigt att tidigt fördela ansvaret, och 
att redan inledningsvis ha en bred diskussion om vilka roller de samverkande 
aktörerna ska ha i den nya organisationen.

Tidigare studier pekar sålunda på att de inledande faserna i en samverkan-
srelation är kritiska (Hörnemalm, 2008: 235-236). Här skapas gemensamma 
normer som deltagarna sedan har möjlighet att handla efter. Utan en om-
fattande inledande diskussion, kan deltagarna utveckla olika uppfattningar 
om vilket målet är, om vad som är lämpliga strategier, om fördelningen av ans-
var, om varandras roller liksom om syftet med arbetet. En ömsesidig förståelse 
går förlorad vilket gör att samverkan inte kan gå från ideal till verklighet (ibid: 
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235-236). Arbetet med att skapa gemensamma synsätt är därför viktigt vid 
initierandet av ett samverkansprojekt. 

Framtidens Motala är, enligt det material vi tagit del av, tänkt att vara ett 
samverkansprojekt mellan kommunen, näringslivet, föreningslivet och kom-
muninvånarna. Vår genomgång av materialet visar för det första, att det finns 
en stor vilja till samverkan i projektet. För det andra att samverkan är svårt 
att realisera. För det tredje att relationen mellan projektet och projektägaren 
behövt tid på sig för att utvecklas och fördjupas. 

4.2.1 Viljan att samverka
Allt vårt material – observationer, intervjuer och dokument – vittnar om att 
projektet är avsett att vara ett samverkansprojekt. Det finns en stor tilltro till 
nätverksorganisering bland de som initierat projektet. En föreställning som 
återkommer bland flera av de vi samtalat med, är att samverkan är ett medel 
för utveckling och tillväxt:

”Vår förhoppning är att så många som möjligt ska vilja bidra. Vi 
är övertygade om att ju fler som engagerar sig i arbetet, desto mer 
framgångsrikt blir Motala. Samverkan är en framgångsfaktor för 
det fortsatta arbetet!” (Motala kommun 2014a).

Flera av våra informanter framhåller att en vision för staden måste utarbetas 
i bred samverkan. Samverkan uppfattas som avgörande för att stadsvisionen 
och dess utvecklingsplan ska kunna få genomslag, bli framgångsrikt och bidra 
till ortens utveckling; 

”Kommuner kan initiera egna aktiviteter som bidrar till att ut-
veckla kommunen i riktning mot en tillväxtvision, men kraften 
och hastigheten i utvecklingen är beroende av hur kommunen 
samverkar med lokala och regionala partners” (Motala kommun 
2013b).

”[…]att man har en målbild framför sig som man gemensamt har 
beslutat sig om, både näringsliv, föreningsliv och offentligheten.” 
(Tjänsteman, Motala, mars 2014).

En tjänsteman gav i en intervju uttryck för att en hög grad av interaktion med 
aktörer utanför den kommunala organisationen är eftersträvansvärt. Genom 
gemensamt handlande kan gemensamma mål i form av lokal utveckling lät-
tare nås:

”Jag tror att det är viktigt att vi tar en stor plats, att vi gör det här till  
en hela kommunens angelägenhet på något sätt. För ska en stad  
utvecklas så krävs det kraftsamlingar och då kan man inte ha vi  
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och dem perspektiv utan näringslivet, handeln, företagarna och  
fastighetsägarna måste vara aktörer och bidra. I delar tycker jag  
vi har lyckats och i delar har vi en del kvar.” (Tjänsteman, Motala, 
mars 2014).

Sammanfattningsvis kan vi se att samverkan utgör ett ideal i såväl framtagan-
det av visionen, som i det arbete som beskriv som genomförandet av visionen. 
Det handlar dels om att man tror att stadsvisionen får förankring om de som 
lever och verkar på orten hjälper till med att ta fram den. Det handlar också 
om att det finns en föreställning om att ju fler som samverkar, desto lättare är 
det att realisera visionen. Samverkan framhålls på en gång som ett medel för 
utveckling och som ett mål för projektet (Motala kommun 2013b). Särskilt 
i studiens observationsmaterial framstår samverkan och närmare samarbete 
mellan olika aktörer som en viktig målsättning.

4.2.2 Samverkan i praktiken
Det finns bland projektets deltagare en övertygelse om att nätverksorganiser-
ing har ett stort praktiskt och symboliskt värde. Samverkan är på flera sätt 
ett tydligt ideal. Hur ser då samverkan ut i praktiken? Har arbetet med att 
utveckla en vision för Motala verkligen skett i samverkan?

Ett interorganisatoriskt samverkansprojekt bör enligt Hörnemalm (2008) 
definition ägas och drivas av de medverkande parterna gemensamt. I Fram-
tidens Motala är kommunstyrelsen både uppdragsgivare och projektägare. 
Projektet kan sägas ha en politisk förankring, dels genom att det är kommun-
styrelsen, i samarbete med Östsam, som tagit fram uppdraget, och genom att 
kommunfullmäktige accepterat den projektorganisering och det upplägg som 
projektet har. Vidare sitter kommunstyrelsens ordförande och andre vice ord-
förande med i styrgruppen för projektet (Motala kommun 2012a). Projektet 
är också tydligt knutet till förvaltningen, då projektledningen främst sker av 
tjänstemän i kommunen. Att Motalas kommunstyrelse står som ensam hu-
vudman skulle kunna innebära att Framtidens Motala inte kan definieras som 
ett samverkansprojekt då ett sådant, åtminstone enligt Hörnemalms (2008) 
mer strikta definition, kräver minst två projektägare. 

I flera sammanhang betonas vikten av att projektet inte blir ett kommun-
alt projekt – utan ett projekt som engagerar motalaborna och andra aktörer 
i staden (Motala kommun 2012b; 2012c). Projektledningen har återkom-
mande försökt involvera aktörer utanför den kommunala organisationen och 
utanför kommunens gränser. Såväl näringslivsbolaget Tillväxt Motala som re-
gionförbundet Östsam tilldelades platser i styr- och projektgrupp. Man har 
också använt sig av olika former för medborgardialog för att involvera kom-
munens medborgare i projektet.

Trots tydliga och strukturerade försök att engagera olika aktörer i framta-
gandet av stadsvisionen, finns det hos projektdeltagarna en uppfattning om 
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att samverkan inte har skett i önskad utsträckning;

”Det finns en risk när offentlig verksamhet driver ett projekt att 
den offentliga bilden tar större plats än […] näringslivets och […] 
den vanlige invånarens bild. […] det har nog varit det knepigaste 
än så länge i det här projektet; att få med både företagarnas och 
[…]den vanlige invånarens bild. […] Näringslivet och invånarna är 
så mycket svårare än det offentliga” (Tjänsteman, Motala, februari 
2014).

Denna bild bekräftas av en annan tjänsteman. Merparten av de som leder 
arbetet inom Framtidens Motala, menar vår informant, har en tydlig kom-
munal koppling och är i flera fall kommunala tjänstemän. Informanten ansåg 
att det skulle vara önskvärt att ha aktörer som representerade andra sektorer 
av samhället i syfte att öka stadsvisionens förankring; 

”Alltså man kanske skulle ha haft ytterligare någon representa-
tion,[…] någon stol som inte hade så tydlig kommunal koppling.”  
(Tjänsteman, Motala, mars 2014).

Merparten av våra informanter menar att fler kategorier av aktörer skulle 
ha kunnat medverka i framtagandet av Motalas stadsvision. Bland de grupper 
som nämns som tänkbara deltagare finns husägare, ideella föreningar, kyrkan 
och lokala företag. Främst efterfrågar våra informanter ett större engagemang 
och delaktighet från medborgarnas sida, särskilt vad gäller ungdomar;

”Vi hade kunnat ha medborgerliga referensgrupper […] på ett 
väldigt tidigt stadium […] på ett mer nytänkande sätt. Det skulle 
kunna vara en skola […] eller klasser som är med redan från bör-
jan. De kommer in så sent. Vi håller på med vårt väldigt mycket 
inom stängda dörrar. […] Om man tänker på att det ska vara en 
framtidsvision för hela kommunen så kanske vi ska ha ännu mer 
förankrat och väldigt tidigt […] Jag tänker referensgrupper av väl-
digt olika slag som skulle få återkopplingar och tycka, och då är det 
en mer djupgående medborgardialog än att bara prata på ett möte” 
(Politiker, Motala, februari 2014).

En informant menade att Framtidens Motala kan uppfattas som ett kom-
munalt projekt utan allmänhetens deltagande;

”Nu tror jag att det externt sett ses som ett kommunalt projekt och 
det är synd. Det som är synd med det är att kommunen tvingas 
genomföra det. Det gör inget i sig men man får förväntningar på 
att […] kommunen ska utföra allting men det vet vi att det kom-
mer kommunen aldrig klara att göra utan det behöver andra ak-
törer vara med och finansiera. Det kanske är den vinkeln som man 
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tappar om det blir för kommunalt. ”Det får ju kommunen fixa, det 
är deras projekt”- det är inte så bra på en vision som kräver mer 
än så.”                                                         (Tjänsteman, Motala, 
mars 2014).

Informanten ovan pekar på att ett bristande deltagande i visionsarbetet 
kan innebära att kommunen får förväntningar på sig som man inte kan svara 
upp mot. Om fler aktörer deltar i arbetet med att utarbeta en vision, kan 
ansvaret för att göra verklighet av visionen delas av fler. Att aktörer delar ans-
var men även resurser och risker ökar den gemensamma kapaciteten att han-
dla och möta de förväntningar och möjligheter som visionssatsningen skapar. 

Att samverkan är viktig för kommunens utveckling betonades tidigt i pro-
jektet. Bostadsbyggandet har lyfts fram som en helt central fråga i projektet, 
och för Motalas framtid. Att bygga fler bostäder sågs som en avgörande faktor 
för att få en positiv befolkningsutveckling. Flera informanter pekar på just 
detta som något som kräver samverkan mellan offentliga och privata aktörer:

”Alla ser det som en nyckel till tillväxt att bostadsförsörjning, 
bostadsbyggnation måste till. Men vi sitter inte, som kommun, på 
alla verktyg. Vi kan möjliggöra genom planer och vi kan möjlig-
göra genom processer som vi förenklar, men finns det ingen byg-
gherre som aktivt vill gå in. Där har projektet jobbat stenhårt med 
att försöka skapa intressen kring byggherrar för att vilja komma 
och vi har haft byggherredagar och haft möten med alla tänkbara 
intressenter, men det är svårt att få det att sippra ut i ett faktiskt 
projekt” (Tjänsteman, Motala, mars 2014).

Våra intervjuer visar att det finns en uppfattning om att samverkan inte 
på allvar har präglat projektets arbetsprocess. Samtidigt understryker flera av 
informanterna att det är svårt att samverka. Intentionen måste finnas, inte 
bara hos kommunen, utan också hos de parter man vill samverka med. I några 
avseenden framstår projektet mer som en form av samordnings- än samver-
kansprojekt. Enligt de erfarenheter Hörnemalm hänvisar till i sin studie är 
samordning en mindre utvecklad form av nätverksorganisering än samverkan. 
Samverkan kan förstås som att aktörerna stärker varandra genom att dela på 
ansvar, resurser och risker. Samordning definieras däremot som en koordiner-
ing av aktiviteter och ett informationsutbyte (Hörnemalm, 2008: 51; Him-
melman 1996).  Utifrån denna definition kan vi säga att arbetsprocessen i 
Framtidens Motala präglas av samordning. 

4.2.3 Intraorganisatorisk samordning
I vår studie har vi sett att det finns en tydlig vilja att samverka. Flera av våra 
informanter ställer sig bakom visionsprojekt, och menar att detta verkligen 
behövs. När syftet beskrivs, återkommer både politiker och tjänstemän till 
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den förändring, i form av industrinedläggningar, som skett i Motala och till 
att syftet med projektet är en gemensam vision som kan bidra till utveckling 
på orten;

”Med de stora industrinedläggningarna och de stora förändringar-
na av arbetsmarknaden lokalt […] behöver man definiera om sig 
för att beskriva vad det innebär för […] möjligheterna att bo och 
leva i Motala. […] Och vilka kan vi locka att komma hit med en 
sådan profil, eftersom vi vill att människor ska komma hit och bo, 
leva och verka” (Tjänsteman, Motala, mars 2014).

”Vi vet att vi behöver bygga ett nytt Motala. Det är utgångspunk-
ten! Nu har vi lägre andel industriarbetare än andra kommuner 
såsom Vadstena eller Mjölby. Vi är överens om att vi måste forma 
ett nytt Motala” (Politiker, Motala, februari 2014).

”Jag tror vi är rätt överens om målet sen kanske vi ibland träter 
lite om hur vi ska jobba för att nå dit (Politiker, Motala, februari 
2014)”.

Det finns alltså en gemensam uppfattning om att projektet behövs, och 
att samverkan är viktigt. Samtidigt menar våra informanter att samverkan är 
svår att förverkliga. En av de samarbetsytor som berörts i intervjuerna är den 
intraorganisatoriska samverkan mellan politik och förvaltning. Bland annat 
har vi ställt frågor om hur relationen mellan projektorganisation och projektä-
gare uppfattas. Projektägaren i Framtidens Motala är kommunstyrelsen. Såväl 
förtroendevalda som tjänstemän har i våra intervjuer indikerat att relationen 
mellan kommunstyrelsen och projektet behövde tid på sig för att för att eta-
bleras. 

Några av informanterna menar att relationen mellan tjänstemän och ans-
variga politiker var något otydlig inledningsvis. Förväntningarna på projek-
tet var stora, menar våra informanter. Samtidigt ger man uttryck för att det 
saknades mer djuplodande diskussioner om rollfördelning och arbetsformer 
när projektet startade (Tjänsteman, Motala, mars 2014). En informant me-
nar att kommunledningen tyckt att projektledningen var otydlig med vart 
projektet strävade, samtidigt som projektledningen tyckte att de fått otydliga 
direktiv från politiken. (Tjänsteman, Motala, mars 2014).

Vårt intryck är att det bland tjänstemännen finns en upplevelse av att de 
själva har varit drivande i arbetet och att politikerna trätt in i arbetsproces-
sen i projektets slutskede. Politikerna å andra sida ger snarare uttryck för att 
tjänstemännen och de själva varit lika delaktiga i framtagandet av visionen. 
Vi kan också se att det finns skillnader i hur man uppfattat varandras roller i 
projektet. Den vedertagna arbetsfördelningen, där förtroendevalda diskuterar 
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förslag, tar beslut och leder medan tjänstemän bereder förslag och är mer 
involverade i själva implementeringen, ställs ibland på sin spets. En av de poli-
tiker vi intervjuade ansåg att denna rollfördelning inte alltid fungerar:

”Vi har vissa tjänstemän som tycker att deras jobb är viktigt. Men 
det är sällan det blir verkstad av det. [...] om ett dokument blir 
tillräckligt tjockt är det ju ingen som läser det. […]Ibland slirar 
det; tjänstemännen sätter ihop ett så tungt dokument så tidigt 
att politikerna inte går in och petar i det och då har man ingen 
demokrati. Utan då har man tjänstemannastyre” (Politiker, Motala, 
mars 2014).

I ett par av våra intervjuer har vi stött på uppfattningen att politiken inte 
beaktar den expertkunskap som finns bland tjänstemännen och att beslut som 
borde fattas av projektets styrgrupp ibland fattats av kommunledningen. En 
informant menade till exempel att politiken inte beaktade den sakkunskap 
som låg bakom det förslag som lades fram gällande utformningen av med-
borgardialogen. Förslaget från tjänstemannasidan om att medborgardialogen 
skulle ske utifrån ämnesområden lämnades därhän, till fördel för politiker-
nas idé om att dialogen skulle ske utifrån geografiska områden. Informanten 
nedan menar att politikernas beslut gick stick i stäv med den kunskap som 
tjänstemännen har om medborgardialoger:

”Vem var det som bestämde? Vad hände med styrgrupp och allting 
annat? Plötsligt kan politiken bara bestämma sig för att köra med-
borgardialogen områdesvis, för det är något system de brukar köra 
på. Då är det plötsligt kommunens projekt, och då plötsligt kan 
kommunen – alltså politiken – bestämma formen. Rektionen då 
blir att alla blir glada för att politiken engagerar sig, så då låter man 
dem bestämma, trots att det går emot rekommendationer från dem 
med kompetens på området”(Tjänsteman, Motala, mars 2014).

Den kritik som lyfts av informanten ovan handlar om hur politiken kliver 
in och fattar beslut i sakfrågor, som strider mot vad tjänstemännen uppfattar 
som expertkunskap på området. Kritiken handlar också om att det tycks fin-
nas två möjliga beslutsarenor för projektet; dels kommunstyrelsen och dels 
styrgruppen för projektet. Vi uppfattar att informanten är kritisk mot att 
beslut som är centrala för projektets utformning fattas utanför styrgruppen. 
Uppfattningen är att detta kan leda till att förutsättningarna för samverkan 
försämras. Även om informanterna ser att det funnits utmaningar i arbetet 
med att samverkan över och inom organisationsgränserna, så ger många av 
dem också uttryck för att förutsättningarna för båda formerna av samverkan 
förbättrats över tid

I samband med projektets slutkonferens i juni 2014, uttryckte flera av de 
medverkande också att det idag finns en större tillit mellan de berörda aktör-
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erna – från politik, förvaltning, närings- och föreningsliv än när projektet in-
leddes. Flera av våra informanter ger uttryck för att rollfördelningen har blivit 
tydligare och delaktigheten större i projektets senare fas. 

4.3 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan vi se att samverkan är svårt att realisera. Det har fun-
nits en gemensam intention till samverkan, men flera av informanterna menar 
att projektet blivit lite mer av ett kommunalt projekt än vad man hoppats. 
Vissa av informanterna ger också uttryck för att det emellanåt funnits skilda 
uppfattningar om hur ansvar och inflytande ska fördelas i projektet. Fram-
tidens Motala kan mot denna bakgrund klassas som ett intraorganisatoriskt 
samordningsprojekt, snarare än som ett genuint samverkansprojekt.

Det finns dock en spridd uppfattning, bland flertalet informanter, om att 
en större förståelse för varandras roller utvecklats under arbetets gång. Här 
kan vi återknyta till Healeys (2006) idé om planering som en kommunika-
tiv process. Enligt detta perspektiv ingår arbetet med att skapa enighet kring 
målbilder som en viktig del i planeringsprocessen. De som ingår i planer-
ingsprocessen ses inte som bärare av färdiga åsikter som ska inlemmas i en 
projektidé eller projektplan. Istället ser man processen – till exempel med att 
formulera en vision – som ett forum där medborgarnas idéer om den plats 
som ska planeras växer och förändras. Ur ett sådant perspektiv kan projektet 
Framtidens Motala ses som inledningen på en längre, kommunikativ, planer-
ingsprocess. Framtidens Motala och dess arbetsprocess har enligt informan-
terna gett upphov till ny kunskap – om rollfördelning, om nya arbetsmetoder 
och om hur samverkan bör se ut. I formell mening är projektet avslutat, men 
i praktisk mening har det möjligen inneburit inledningen på ett nytt förhåll-
ningssätt till planering i Motala kommun. Att projektet inte karaktäriserats 
av en formell, höggradig interorganisatorisk samverkan under själva projekt-
perioden bör då inte ses som ett misslyckande för projektet. Snarare bör det 
ses som en följd av de institutionella förutsättningar som fanns i Motala när 
projektet påbörjades.
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5. Att arbeta med medborgardialog
I arbetet med Framtidens Motala har man använt sig av olika former för med-
borgardialog. I både det skriftliga materialet och i våra intervjuer framstår di-
alogen med medborgarna som viktig. I det här kapitlet belyser vi dels hur in-
formanterna beskriver syftet och värdet med medborgardialog. Vi diskuterar 
också vem som efterfrågat inslagen av medborgardialog i Framtidens Motala 
och vilka former av dialog man valt att arbeta med. För att förstå och analysera 
de svar vi fått, kopplar vi dessa till teoretiska diskussioner om medborgardialo-
gens roll i en representativ demokrati.

5.1 Deltagardemokrati som komplement
Den representativa valdemokratin bygger på att ”medborgarna överlåter 
sin rätt att fatta beslut i gemensamma angelägenheter till representanter 
genom återkommande fria val” (Karlsson 2011: 115). Till den representativa 
demokratins grundläggande arbetsformer hör partiengagemang och delta-
gande i allmänna val. I tidigare studier beskrivs medborgardialog vanligen 
som komplement den representativa demokratin och dess arbetsformer (se 
t.ex. Montin 2006: 162; Karlsson 2011: 113). Till medborgardialogen hör de 
former för politiska deltagande som initierats av offentliga aktörer, och som 
fungerar parallellt med den representativa demokratins arbetsformer (Karls-
son 2011: 113). 

Stig Montin (2006: 162) menar att strävan efter att involvera medbor-
garna utöver valdeltagande och partiengagemang, grundar sig i en önskan att 
”vitalisera demokratin” och i en strävan efter att ”öka medborgarnas insyn, 
deltagande och inflytande”. Nya deltagardemokratiska former har också lyfts 
fram som ett sätt att möta de utmaningar som den representativa demokratin 
står inför; ett minskat valdeltagande, svårigheter med att rekrytera medlem-
mar och förtroendevalda samt ett ökat missnöje med politiska institutioner 
(Jarl 2003: 125). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under flera 
år arbetat med att öka kunskapen om medborgardialog i Sveriges kommuner; 

”Utgångspunkten är att alla ska få möjlighet att föra fram sin åsikt 
och argumentera för sin syn på frågan, utveckla och dela förståelse 
och samförstånd och för att säkerställa att medborgares intressen, 
kunskap och önskemål förstås och beaktas i den fortsatta politiska 
processen” (Sveriges Kommuner och Landsting 2013).

Medborgardialogen beskrivs här som en arena för att säkerställa medborgares 
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intresse, kunskap och önskemål. Perspektivet är att medborgare har olika in-
tressen som det offentliga bör ta hänsyn till, men också att medborgare har 
kunskap som kan vara till stor nytta i politiskt beslutsfattande. 

Ibland finns förväntningar på att deltagandet ska medföra att medbor-
gare på sikt ska utveckla ett större politiskt intresse och engagemang. Därmed 
tillskrivs medborgardialogen en utbildande effekt (Jarl 2003: 125). Denna 
utbildande effekter har enligt Jarl (2003) två dimensioner. Den första di-
mensionen är den psykologiska, där man kan se att deltagaren får ett ökat 
politiskt självförtroende av att delta. Tilltron till den egna förmågan att vara 
med och påverka växer och därmed också chansen att man väljer att delta 
även fortsättningsvis. Den andra dimensionen är av en mer praktisk karaktär, 
där deltagaren genom ökad erfarenhet får en djupare kunskap om politik-
ens former och innehåll. Utifrån ett deltagardemokratiskt ideal finns alltså 
förväntningar på att medborgardialog på olika sätt ska leda till att deltagare 
får ett ökat intresse för och en ökad kunskap om den politiska processen (Jarl 
2003: 128f ). 

5.2 Kravet på medborgardialog
Ambitionen att involvera medborgare i beslutsfattandet, vid sidan av de kana-
ler som partipolitiken erbjuder, är inget nytt för vare sig Motala kommun el-
ler för visionsarbete i stort. Medborgardialog förefaller inte heller vara någon 
kontroversiell fråga. Överlag verkar informanterna överens om att medbor-
gardialog är ett viktigt inslag i projektet. Argumenten för medborgardialog 
är, som vi snart ska visa, många. Däremot är det något oklart om vem som i 
huvudsak fört fram kravet på medborgardialog. Våra informanter delar upp-
fattningen att det inte är medborgarna som tryckt på eller efterfrågat ökade 
möjligheter till delaktighet och inflytande. Däremot rådde delade meningar 
om huruvida kravet på medborgardialog förts fram av politiken eller av tjän-
stemän inom förvaltningen;

”Kommunen har tagit initiativ. Det är inte medborgarna som try-
ckt på. Det är framförallt tjänstemännen som efterfrågar. Det är 
på grund av att det är en väsentlig del att få med medborgarna i 
processen (…). Vi behöver engagera fler” (Politiker, Motala, feb-
ruari 2014).

”Nej, det här är ett politikertänk. Medborgardialog som begrepp 
kommer från politiker. Det är deras idé att testa och se” (Tjänste-
man, Motala, februari 2014).

En politiker ser istället kravet på medborgardialog som något som vuxit fram 
ur projektet snarare än från politiker, tjänstemän eller medborgare. 
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”Jag vill påstå att det var ur projektet. En förankringsprocess, (…) 
en förankring och en form av remissförfarande. Det är något ovan-
ligt med ett remissförfarande ut mot medborgarna men det var vad 
det var. Det kom ur projektet (Politiker, Motala, mars 2014)”.

Samtidigt lyfter flera informanter fram medborgardialogerna som den aktiv-
itet där politikerna var aktiva.  De informanter som är positiva till detta lyfter 
särskilt fram politikernas närvaro på de cafédialoger som arrangerades under 
vintern 2013/14: 

”Det var väl det stora genombrottet för politikens medverkan […]” 
(Politiker, Motala, mars 2014).

Det framgår av våra intervjuer att det råder lite delade uppfattningar om på 
vems initiativ som medborgardialog används i projektet. Några menar att det 
är tjänstemän som efterfrågat en ökad kontakt med medborgarna i projektet, 
andra att det är politiken som efterfrågar medborgardialog, ytterligare andra 
att detta är något som vuxit fram specifikt inom Framtidens Motala. 

5.3 Argument för medborgardialog i Framtidens Motala 
Flera av våra informanter understryker att det är positivt att testa olika former 
av medborgardialog. Motala beskrivs som en kommun där det finns många 
engagerade medborgare, och medborgardialog lyfts fram som ett sätt att öka 
engagemanget ytterligare, och som ett sätt att öka medborgarnas insyn, delta-
gande och inflytande (Motala kommun 2013h: 4). Medborgardialog beskrivs 
också som en allmän trend i samhället, och som något som ökar möjligheter-
na för medborgarna att påverka politiken ”inte bara under valdagen” (Poli-
tiker, Motala, februari 2014). Vårt samlade intryck är att försöken att arbeta 
med olika former av medborgardialog har ett stort stöd. Som vi ser nedan för 
informanterna fram flera argument till fördel för en fördjupad dialog med 
kommunens medborgare.

5.3.1 Medborgardialog för ömsesidig information
Flera av våra informanter har poängterat att medborgardialogerna fungerar 
som en kommunikationskanal – mellan kommunen och medborgarna. Å ena 
sidan ser man att information kan kommuniceras till medborgarna. Å andra 
sidan ser man att medborgarna har möjlighet att komma med synpunkter 
vid samma tillfälle. Genom denna kommunikation, menar flera av de vi talat 
med, minskar risken för missförstånd bland medborgarna; 

”Man kan säga att dialogerna har ett tvåfaldigt syfte. Det första, 
det är att få ut information. Att beskriva vad en viss sak handlar 
om. För hur många medborgare går in och läser kommunala han-
dlingar? Det andra är alla fått chansen att komma med synpunkter 
(…)” (Politiker, Motala, mars 2014).
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”Det fanns väl två uppgifter med medborgardialogen. Det ena var 
för projektet, att få in så mycket synpunkter som möjligt.. Vad 
tycker folk egentligen på gatan? Vad är viktigast för Motala? Den 
andra uppgiften var ju att testa det här med medborgardialog, att se 
om systemet funkar” (Tjänsteman, Motala, februari 2014).

Under kommunstyrelsens temadag om Framtidens Motala poängterades sär-
skilt vikten av att kommunicera allt som görs i projektet. Där trycktes det på 
betydelsen att använda hemsida och sociala medier för att kommunicera arbe-
tet men även att fortsätta föra dialoger om viktiga frågor (Observationstillfälle 
4). I flera av intervjuerna och i vårt skriftliga material beskrivs tillgång till in-
formation som en förutsättning för ett större medborgarinflytande (Politiker, 
Motala, februari 2014; Motala kommun 2013b: 4).

5.3.2 Medborgardialog för förankring, legitimitet och bättre beslut
Medborgardeltagande och medborgarnas synpunkter ger planerare och 
beslutfattare bättre beslutsunderlag (Khakee 2006). Detta bidrar även till att 
höja planernas och beslutens legitimitet och till att ”bygga in förtroende bland 
medborgarna för planerare/beslutsfattare och planerings/beslutsprocessen” 
(Ibid, s. 15). Denna argumentation återkommer i våra intervjuer. Flera av 
våra informanter poängterar att de beslut som fattas i projektet ska utgå från 
inspel från medborgarna, att medborgarna ska uppleva att deras röster blivit 
hörda. Visionen måste vara medborgarnas vision; 

”Det handlar väl om legitimitet. Det är på något sätt självklart att 
du inte kan formulera en vision som inte är förankrad. Jag ska inte 
säga att det är ett uttryckligt önskemål, det vet jag inte men för oss 
som jobbar i projektet är det en självklarhet att vi måste involvera 
allmänheten”(Tjänsteman, februari 2014).

”Det är för att få med medborgarna på det här. Det är till för dem. 
Det är alltid en utmaning att få med dem” (Politiker, Motala, feb-
ruari 2014).

Medborgardialogen förväntas alltså inte bara leda till bättre beslut. Det finns 
också en stark förhoppning om att detta ska leda till en ökad närhet till poli-
tikerna och till en större tilltro till politiken (Politiker, Motala, februari 2014; 
Motala kommun 2013b: 3).

I intervjuerna lyfter ett par av informanterna fram att det är viktigt att 
vara tydlig när man beskriver syftet med medborgardialogen. Denna tydlighet 
anses viktig för att det inte ska uppstå orealistiska förväntningar på inflytande 
bland medborgarna. Ett par av informanterna menar också att det är viktigt 
att återkoppla till medborgarna efter det att man haft en organiserad medbor-
gardialog. Detta för att medborgarna ska kunna se att de blivit lyssnade till, 
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och för att de ska kunna ta del av eventuella resultat av dialogen mellan kom-
munen och medborgarna. I projektets arbetsgrupp har detta beskrivits som en 
lärdom från tidigare projekt:

”Kommunen är inte bra på att berätta vad man gör eller att återkop-
pla aktiviteter som genomförts. Ett praktexempel är dialogerna som 
resulterade i Idéprogrammet för fritidsanläggningar och det som 
hänt alternativt inte hänt sedan dess. Hur kommunicerar vi det i 
kommande dialoger?” (Motala kommun (2013e).

”Jag som är där måste få ett kvitto tillbaka på att det jag gjorde, den 
energi och tid jag lade ned, att det gav någonting. Det kan inte i 
alla lägen betyda att det blir en simhall för att jag vill ha en simhall, 
men åtminstone se att min idé kom vidare. Ett ’tack, vi har tagit 
emot din idé’” (Tjänsteman, mars 2014).

Vår informant beskriver här vikten av återkoppling och av att medborgaren 
som deltar får en god upplevelse av sitt deltagande. Detta kopplar till effekter 
som Jarl hänvisar till och som omfattar politiskt självförtroende och kunskap 
om och intresse för den politiska processen och de politiska spelreglerna. Om 
upplevelserna av deltagandet är positiva, kan det medföra ytterligare delta-
gande, vilket i sin tur kan innebära bättre förankrade beslut. 

5.4 Grader av inflytande
Som vi just sett, lyfts delaktighet återkommande fram som ett värde i våra 
intervjuer. Delaktighet kan emellertid ske på olika nivåer. Åtskilliga forskare 
har beskrivit att deltagande kan vara av symbolisk karaktär, men också inne-
bära ett reellt inflytande. Flera av dessa forskare utgår in sin analys från Sherry 
Arnsteins så kallade medborgarinflytandetrappa (se figur 3). I stegen skiljer 
Arnstein på olika grader av medborgarinflytande – från första stegets manipu-
lation till åttonde stegets medborgarkontroll (Arnstein 1969: 216-224).

De två första stegen, manipulation och terapi är exempel på icke-deltagan-
de, där deltagandet i huvudsak handlar om att ”utbilda och bota” deltagarna, 
och om att övertyga medborgarna om att redan fattade beslut är bra för dem. 
Här handlar det emellertid inte om den form av demokratiskt lärande som 
Jarl hänvisar till ovan, utan om strävan efter att fylla det man uppfattar som 
kunskapsluckor hos medborgarna med kunskap som de styrande anser vara av 
vikt. De tre följande stegen, information, konsultation och blidkande, kan ses 
som olika grader av symboliskt inflytande, inom vilka medborgarna rådfrå-
gas, utan att ges direkt beslutandemakt. De tre avslutande stegen, partnerskap, 
delegerad makt och medborgarkontroll, utgör exempel på grader av medborgar-
makt (Arnstein 1969: 217). 
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Figur 3. Arnsteins Medborgarinflytandetrappa

Arnsteins trappmetafor har används av åtskilliga forskare, men också ut-
satts för kritik. En invändning mot modellen är att medborgarkontroll – enligt 
Arnstein den högsta formen av medborgerligt inflytande – kan vara ett tecken 
på att det saknas offentliga strukturer som tillhandahåller den service som 
medborgarna efterfrågar (Collins & Ison 2006). Omvänt kan avsaknad av 
direkt medborgarkontroll vara ett resultat av att det offentliga i en utvecklad 
välfärdsstat tagit ansvar för sådant som tidigare organiserats och kontrollerats 
av medborgarna själva. En offentligt finansierad och kontrollerad barnomsorg 
och äldreomsorg är tydliga sådana exempel.

En andra invändning mot Arnsteins modell är att den bara tar hänsyn till 
grad av inflytande – inte till olika former av inflytande (Ibid). Olika problem 
och olika politiska frågor kräver olika former av deltagande, och det ideala 
är långt ifrån alltid att medborgare och grupper utanför den representativa 
demokratin, tar kontroll över dessa problem och frågor. 

Trots kritiken kan Arnsteins trappmetafor hjälpa oss att skilja mellan olika 
grader av medborgerligt inflytande. Detta är också en fråga som vi lyft i våra 
intervjuer; vilket inflytande ska medborgarna ha över visionsarbetet, och hur 
ska detta inflytande vägas mot det inflytande som politiken har? På dessa 
frågor har informanterna gett kraftigt varierade svar:
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 ”(…) ska medborgardialog vara intressant så innebär det någon-
stans att politiken delar med sig av en del av inflytandet. Det finns 
inget annat. Det gäller inte bara Motala, det gäller rent generellt. 
Man kan inte lura människor i längden, man kan inte gå ut och 
fråga och sen göra helt annat än det svar man får” (Tjänsteman, 
februari 2014).

”På något sätt så måste du balansera det, ditt ansvar som du fått 
som fullmäktigeledamot. Det kan du inte delegera till en medbor-
gardialog, du måste ta ansvar. Men du kan ta in mer information i 
de här ämnena för att du ska känna att du fattar rätt beslut och inte 
ett beslut som inte kommer att uppskattas” (Politiker, mars 2014).

 ”Alltså, själva medborgardialogen kan aldrig bli mer än en re-
missinstans (…)” (Politiker, mars 2014).

Citaten ovan är exempel på olika sätt att förhålla sig till medborgarinflytande. 
I det första citatet ses det som självklart att politiken ska dela med sig av 
sitt inflytande till medborgare. I ett sådant perspektiv ses medborgarens vilja 
till delaktighet som starkt sammankopplad med den faktiska möjligheten att 
påverka. Om möjligheten till reellt inflytande inte finns, blir medborgardi-
alogen enligt detta perspektiv helt ointressant för medborgaren. En politiker 
beskriver detta som att ”ser man att man har möjlighet att vara med och 
påverka, då blir man också mer intresserad”(Politiker, februari, 2014). I det 
andra citatet lyfts istället den representativa demokratins ansvarsutkrävande 
dimensioner fram. Medborgare har enligt detta perspektiv inte rätt bara till 
delaktighet och inflytande, utan också rätt att igenom allmänna val utkräva 
ansvar från de som fattar beslut. 

En av våra informanter antyder att graden av medborgarinflytande måste 
variera mellan frågor och politikområden:

”Jag tycker att medborgardialog är viktigt och det ska vi fortsätta 
med och det ska vi utveckla. Men vi måste i varje enskild fråga 
göra en bedömning om hur mycket medborgardialogen kan vara 
med och påverka i den där frågan. Just för att inte skapa falska 
förhoppningar, nu har vi möjlighet att påverka det här” (Politiker, 
februari 2014).

I en tjänsteskrivelse från 2012 lyfts flera frågor som centrala för det fortsatta 
arbetet med medborgardialog i Motala kommun (Motala kommun 2012d:2). 
I tjänsteskrivelsen står det att man har för avsikt att utveckla en strategi för 
medborgardialog, där ”kommunen sätter medborgaren i fokus och ger förtroende 
och möjlighet till delaktighet.” Även om det finns en uttalad ambition att öka 
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medborgarnas möjlighet till delaktighet, är det tydligt (och föga förvånande) 
att det alltjämt råder olika uppfattningar om vilket inflytande medborgarna 
bör ha över kommunens verksamhet (Wänström 2014).   

5.5 Former för medborgardialog
I våra intervjuer har informanterna fått frågan om Framtidens Motala skiljer 
sig från tidigare utvecklingsprojekt i kommunen. En tjänsteman beskriver 
skillnaden mellan det aktuella projektet och tidigare projekt genom större 
politisk delaktighet och tydligare försök att beskriva vad uppdraget handlar 
om och en bredare ansats att försöka nå ut (Tjänsteman, februari 2014). En 
politiker understryker att medborgardialog är ett viktigt inslag i mellanvals-
demokratin (Politiker, Motala, februari 2014).

Flera av informanterna framhåller alltså att medborgardialogen tagit större 
utrymme i Framtidens Motala, än i andra och tidigare projekt i kommunen. 
Men hur har då detta gått till i praktiken? De exempel på medborgardialog 
som lyfts fram i vårt material är dels fysiska möten (s.k. Cafédialoger), dels 
användande av sociala medier. 

5.5.1 Cafédialoger 
Under fyra kvällar i december 2013 genomfördes cafédialoger i fyra geografis-
ka delar av Motala (Väster, Centrum, Öster och Söder). Till dessa möten in-
bjöds samtliga hushåll i Motala att komma och samtala kring frågor som rör 
Motalas framtid. Frågorna handlade om hur Motala ska se ut år 2025, hur 
Motala kan bli en ännu bättre stad att bo och leva i, hur man kan skapa en 
företagsmiljö i toppklass och hur Motala kan bli en ännu bättre besöksstad.

Upplägget för cafédialogerna var lika vid samtliga träffar. Deltagarna satt 
placerade runt fyra bord. Representanten för projektet och diskussionsledaren 
vid dialogen inledde med att kortfattat beskriva projektet och syftet med det 
samtal som skulle föras under kvällen. Lokala politiker fanns med vid samtliga 
tillfällen, för att ställa frågor och för att lyssna på medborgarnas förslag och 
idéer. Framförda förslag och idéer antecknades och sammanställdes. Under ett 
par av dialogkvällarna tilldelades politikerna en viss fråga som de sedan ställde 
till de olika grupperna vid träffarna och i tur och ordning. Vid ett par av tillfäl-
lena satt varje politiker kvar vid samma bord under hela samtalet, och kunde på 
så vis ta del av gruppens förslag rörande alla de tematiker som restes under kväl-
len. Gemensamt för alla cafédialoger var att varje tematik tilldelades samma tid-
slängd och att en person ansvarade för att säga till när det var dags att byta ämne. 

Antalet deltagare vid de fyra träffarna varierade mellan 15 och drygt 35 
personer. De flesta deltagarna var äldre eller medelålders personer. Bland delt-
agarna fanns något fler män än kvinnor. I våra intervjuer har cafédialogerna 
beskrivits i positiva ordalag. Dialogen och interaktiviteten är något som har 
uppskattats av flera. Möjligheten att ge såväl som att ta emot information lyfts 
fram som viktigt och positivt. 
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Samtidigt är det tydligt att de samtal som utspelade sig runt de fyra borden 
antog olika karaktär, beroende på antalet deltagare, på deltagarnas agerande 
och på de roller som politikerna intog. I en mindre grupp kan enskilda delta-
gare bli tongivande och sätta ramarna för samtalet och ha stort inflytande på 
samtalsklimatet. 

Någon grupp var tydligt lösningsorienterad och försökte diskutera sig fram 
till en lösning på vad man uppfattade som ett stort problem i sammanhanget, 
nämligen torgets utformning. I en annan grupp dominerades samtalet av två 
äldre herrar som båda var upprörda över hur kommunen arbetar med näring-
slivsutveckling. I ytterligare en annan grupp flöt samtalet ut och kom att han-
dla om andra frågor än de som presenterats initialt. I några grupper är diskus-
sionen delvis ordnad, delvis oordnad. Vid något tillfälle formas smågrupper 
kring borden, och flera mindre samtal förs samtidigt vid bordet, samtidigt 
som flera personer hamnar utanför och blir passiva.

Vårt sammantagna intryck är att cafédialogerna varit ett uppskattat inslag 
i Framtidens Motala. Samtidigt blir det tydligt att samtalsledarens funktion 
och kompetens är viktig vid denna typ av samtal. En aktiv samtalsledare kan 
bidra till att alla får komma till tals, och till att gruppen hålls samman i ett 
gemensamt samtal. En erfaren samtalsledare kan också hantera känslor av up-
prördhet som uppstår om det är en känslig fråga som diskuteras. Här agerade 
kommunpolitiker samtalsledare, frågeställare och sekreterare. I en av grup-
perna avbröts deltagarna återkommande av en politiker som ville informera 
dem om vilka beslut kommunen fattat, och om andra sakförhållanden. Detta 
kan vi tolka som ett utslag av en konflikt mellan önskan att informera med-
borgarna, och en önskan att ta emot synpunkter från dessa. 

En sammanställning som presenterades i samband med Kommunstyrels-
ens temadag för Framtidens Motala i februari 2014, visade att alla forum 
för dialog, resulterat i konkreta förslag. Vid sidan av cafédialogerna, samlades 
förslag in i samband med en utvecklingsdag för kommunala chefer, en ut-
bildnings- och dialogdag för ledningsförvaltningens anställda, från Fram-
tidens Motalas blogg samt via brev. Sammantaget hade, vid tidpunkten för 
månadsskiftet januari/februari, ungefär 1 000 förslag och idéer inkommit 
inom ramen för arbetet med Framtidens Motala. Sammanställningen visar 
att cafédialogerna är det forum som genererat flest förslag. Det är också ca-
fédialogerna som först kommer på tal när våra informanter pratar om hur 
medborgardialogen fungerat inom ramen för projektet. 

5.5.2 Sociala medier 
Sociala medier – till exempel Twitter, Facebook och Instagram – används i allt 
större utsträckning av företag, organisationer och myndigheter i deras kom-
munikationsarbete. SKL har i en undersökning visat att nära 80 procent av 
landets kommuner, landsting och regioner använder sociala medier på något 
sätt (Sveriges kommuner och landsting 2014). Palm & Wihlborg (2013: 36) 
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menar att användandet av sociala medier i relationen med medborgarna kan 
innebära att dessa kan komma till tals på ett enklare sätt och att det blir lättare 
att initiera kommunikation. 

I Framtidens Motala har man använt sig av sociala medier på flera sätt. 
Man har startat en blogg (framtidensmotala.se) och använt Facebook för att 
sprida information och för att ge möjlighet för medborgare att komma med 
inspel och förslag. Sociala medier ses i allmänhet som en viktig kanal för att 
sprida och ta emot information. En av våra informanter menar att sociala 
medier kan ses som en motvikt till mer traditionella möten – som kanske 
inte uppfattas som intressanta eller är praktiskt tillgängliga för alla medbor-
gare (Politiker, Motala, Mars 2014). I flera sammanhang beskrivs särskilt 
svårigheterna att nå ungdomar och andra underrepresenterade grupper (Mo-
tala kommun 2013d:2; 2013f: 1; 2013g: 3; Tjänsteman, mars 2014; Tjänste-
man, februari 2014). Precis som i andra former av medborgardialog finns 
det emellertid en risk, även i dessa forum, att vissa medborgare tar orimligt 
mycket plats. En sammanställning av aktiviteten på forumet på framtidens-
motala.se samt på sidan ”Framtidens Motala” på Facebook pekar på hög grad 
av aktivitet. Samtidigt visar sammanställningen att 38 procent av de 26 dis-
kussionstrådar (april 2014) som startats på forumet på bloggen, upprättats av 
en och samma användarprofil, och att ytterligare 3 användarprofiler bidragit 
med 50 procent av alla inkomna svar. Vidare tycks aktiviteten i anslutning till 
dessa inlägg vara liten; enbart ett fåtal inlägg har genererat flera kommentarer 
eller ”gilla”-markeringar. 

Vårt intryck var att det rådde en förhållandevis stor uppslutning på de 
sociala medierna kring cafédialogerna, och att det under perioden novem-
ber 2013 – februari 2014 pågick flera dialoger och samtal via forumsidan på 
bloggen. Det har dock inte inkommit ytterligare trådar eller svar sedan slutet 
på februari.

5.6 Vilka grupper når man?
Det finns en stor uppslutning kring idén om att visions- och utvecklingsarbete 
bör ske i dialog med medborgarna. Flera av våra informanter återkommer till 
att medborgardialog är positivt och viktigt. Delaktighet och engagemang är 
värden som genomgående lyfts fram som viktigt och som centralt för projek-
tets framgång. Motala kommun 2012c: 2; 2013a: 3). 

Samtidigt understryker flera av våra informanter att det är svårt att nå 
medborgare i största allmänhet och utanför de mer etablerade och röststarka 
grupperna i synnerhet. Bristen på representativitet i deltagardemokratiska ar-
betsformer har lyfts fram som ett problem även i andra sammanhang(Gilljam 
& Jodal 2002: 159). SKL har i sina rapporter poängterat att man bör diskutera 
hur man kan förhålla sig till svaga respektive starka grupper. Man bör, skriver 
SKL, undersöka ”vilka grupper som är aktiva och engagerade och som de för-
troendevalda redan möter i dag”. Man bör också undersöka vilka grupper som 
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”inte kommer till tals och vilka hinder som finns för dem att delta”(Sveriges 
Kommuner och Landsting 2013:8). 

I vårt material återkommer uppfattningen att det finns många engagerade 
medborgare i Motala. Samtidigt hänvisar flera av våra informanter till att det 
också finns medborgare som sällan visar något intresse för utvecklingsarbetet 
i kommunen. Svårigheterna att nå dessa medborgare beskrivs som projektets 
kanske största problem:

”En av de svåraste delarna i projektet är att nå ut till medborgare, 
företagare, föreningar m.m. Än så länge har efterfrågan på informa-
tion och dialog med projektledningen varit liten.” (Motala kom-
mun 2013d: 1).

”Vi nådde utanför de här traditionella grupperna till viss del, men 
inte tillräckligt mycket. Så vi måste alltså komplettera med ung-
domar, vi måste komplettera med andra forum. Exempelvis via Fa-
cebook” (Politiker, februari 2014).

När vi frågat våra informanter vem man når via medborgardialogen, framträder 
en förhållandevis enhetlig bild. Bilden som framträder är att de aktiva med-
borgarna är en relativt liten grupp, en grupp som beskrivs som väletablerad i 
samhället och som återkommande beskrivs med orden proffstyckare och me-
delålders vita män;

”Föreningsaktiv, medelålder och uppåt. Har normalt sett ett ganska 
stort eget kontaktnät, det vill säga är väletablerad. Du är inte nyan-
länd, du är inte av en etisk minoritet utan du är relativt etablerad i 
samhället” (Tjänsteman, Motala, februari 2014)”

”Man brukar säga att de som är lättast att nå och som har mest in-
flytande är helsvenska män över 60” (Politiker, Motala, februari 2014).

”(…) oftast en person som inte bara slinker dit utan är involverad 
i något och nu passar man på att tala om det. Det tror jag är det 
vanligaste”. (Politiker, Motala, februari 2014)

Vit man, mellan 50-60, i övre medelklass. (Politiker, Motala, feb-
ruari 2014)

Svårigheterna med att nå utanför den lilla röststarka gruppen av medelålders 
vita män, beskrivs i projektets textdokument likväl som i intervjuer och vid 
observationstillfällen (Motala kommun 2012c: 2; Motala kommun 2013f: 
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1). Flera av våra informanter pratar om att man vill nå ungdomar i större 
utsträckning, men också barnfamiljer och det man beskriver som ”vanliga 
medborgare”:

De är samhällsintresserade människor och proffstyckare. Jag menar 
inget negativt när jag säger proffstyckare, men jag vill nå småbarns-
familjer. De är viktigare för det är deras framtid vi bygger. (Poli-
tiker, Motala, februari 2014)

”Vi får med proffstyckarna men vi får inte med den vanliga med-
borgaren från tv-soffan eller innebandykvällen att gå på ett sådant 
här möte. Inbjudan gick ut till alla och säg att ungefär 100 personer 
av 30 000 i tätorten kom. Hur får vi tag på de andra? ”(Politiker, 
Motala, februari 2014) 

Motala kommuns erfarenheter av svårigheten i att nå medborgare som van-
ligen inte engagerar sig i politik och samhällsfrågor delas av de flesta andra 
kommuner. Trots att olika metoder använts – sociala medier och fysiska 
möten – beskriver man att man når en mycket begränsad del av kommunens 
samlade befolkning. 

5.7 Sammanfattning
Sammantaget beskrivs de försök som gjorts för att involvera medborgarna i 
projektet Framtidens Motala i positiva ordalag. De uppfattas som viktiga för 
att visionsarbetet ska resultera i ett visionsdokument som har en bred förank-
ring. Samtidigt ser vi att det finns vissa skillnader i hur man uppfattar syftet 
med medborgardialogen. Det kan skapa olika förväntningar. Inte bara bland 
de som tar initiativ till medborgardialog utan i än större grad bland de med-
borgare som väljer att delta. Vi ser också att de fysiska möten som ägt rum 
inom ramen för projektet – främst de så kallade cafédialogerna – skulle kunna 
utvecklas genom en tydligare samtalsledning. Ett konkret förslag är att låta ett 
antal kommunpolitiker gå en halv- eller heldagsutbildning i hur man leder 
medborgar- och brukarsamtal. 

Vidare ser vi att det råder olika uppfattningar om vilket inflytande man 
tycker att medborgarnas uppfattningar bör ha över den politiska processen. 
Vissa röster menar att politiken måste dela av sig av sin beslutsmakt, medan 
andra uppfattar att medborgarpaneler och liknande aldrig kan bli mer än en 
remissinstans. Den mest överhängande frågan, har dock handlat om hur man 
når utanför det som man upplever som en snäv krets av proffstyckare. Här 
finns det anledning att ta del av tidigare studier i ämnet och som till stor 
del försökt förklara varför medborgaren avstår från att delta i de deltagar-
demokratiska sammanhang som det offentliga bjuder in till. Detta berörs i 
rapportens avslutande kapitel.
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6. Avslutande diskussion
Syftet med vår studie av projektet Framtidens Motala, har varit att öka kun-
skapen om visionens betydelse för lokalt utvecklingsarbete, och att identifiera 
svårigheter och möjligheter med att bedriva visionsarbete i samverkan och i 
dialog med medborgarna. 

Vår övergripande slutsats vad gäller visionsarbetet och visionens innehåll, 
är att informanterna inledningsvis tycks ha haft något olika uppfattningar om 
visionens plats i den lokala politiken och planeringen. Efterhand tycks flera 
centrala aktörer emellertid ha samlats kring uppfattningen att visionen ska 
vara ett dokument som anger färdriktningen, på ett principiellt plan, i den 
lokala politiken. Den kommunikativa planeringsteorins huvudbudskap är att 
formuleringen av mål och definitioner kan (eller bör) vara ett viktigt resultat i 
en planeringsprocess. Samsyn kan med ett sådant planeringsperspektiv ses som 
ett resultat av Framtidens Motalas arbete, istället för något som kan förväntas 
ha präglat projektet från start.

Vår övergripande slutsats vad gäller temat samverkan, är att Framtidens 
Motala uppfattats av informanterna som ett välkommet och lyckat projekt. 
Graden av samverkan beskrivs ibland som lägre än önskad. Flera av inform-
anterna – framförallt i studiens och projektets slutskede – ger dock uttryck 
för att det utvecklats en större tillit och ett förbättrat samtalsklimat under 
projektperioden. En möjlig slutsats är att de parter som ingått i Framtid Mo-
tala, nu är bättre rustade än tidigare att gemensamt formulera strategier och 
framtidsbilder för staden. 

En viktig reservation vad gäller informanternas uppfattningar om graden 
av samverkan i Framtidens Motala, är att vi enbart ställt frågor om samverkan 
i det övergripande paraplyprojektet. Det kan ha förekommit en intensiv sam-
verkan i olika underprojekt, men det har vi inte ställt frågor om i vår studie. 
Detta knyter an till en viktig strategisk fråga för kommuner som arbetar med 
liknande processer; ska metoder för interorganisatorisk samverkan och för di-
alog med medborgarna utvecklas på övergripande nivå, eller i de underprojekt 
som är mer verksamhetsnära? 

En andra reservation vad gäller samverkan är att det inom planeringsforsk-
ningen också finns en kritik mot att offentlig-privata partnerskap, nätverk och 
samverkan fått ta så stor plats i lokal och regional utvecklingspolitik. Kritiken 
handlar dels om att ett fungerande samarbete ofta beskrivs som en seger i 
sig, trots att samarbetet från början framhölls som ett verktyg eller medel för 
tillväxt eller utveckling (Syssner 2003). Kritiken har också handlat om att nät-
verksliknande samarbeten mellan offentligt och privat kan bli förhållandevis 
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oåtkomliga för medborgarna (se kapitel 4 i denna rapport). Våra informanter 
har inte gett uttryck för att samarbetet kring visionen ska ha varit svåråtkom-
ligt eller slutet. Samtidigt är vår studie begränsad till aktörer på centrala po-
sitioner i lokalsamhället i Motala. Möjligtvis hade intervjuer med andra delar 
av samhället och befolkningen gett ett annat utslag. 

Vår övergripande slutsats vad gäller ambitionen att involvera medborgarna 
i arbetet med visionen, är att denna uppfattas som vällovlig, men som svår att 
realisera. Flera av de vi intervjuat ger uttryck för svårigheter att nå en bredare 
allmänhet, istället för de som i intervjuerna beskrivs som ”proffstyckare”. 

I arbetet med att skapa förutsättningar för medborgarnas delaktighet, lig-
ger att reflektera över varför dessa inte är delaktiga i så stor utsträckning som 
önskat. Tidigare forskning lyfter upp olika möjliga förklaringar till att med-
borgare inte deltar, trots att de bjuds in till planeringsprocesser av olika slag. 
Flera forskare (Gilljam 2003: 193; Wänström 2009) har pekat på tid, kompe-
tens och intresse som tre viktiga förklaringar till låg grad av deltagande. 

Vad gäller medborgarens tidsanvändning kan man reflektera kring när 
och var man tänker sig att medborgardialogen ska äga rum. Är möjligt för 
medborgaren att på förhand uppskatta den egna beräknade tidsåtgången. Kan 
samtalet om kommunens framtid äga rum på arbetstid, för kommunanställ-
da? Finns det möjlighet att arrangera medborgardialogen mer som en uppsö-
kande verksamhet? Vad gäller upplevd brist på kompetens eller kunskap kan vi 
knyta an till Jarls (2003) resonemang om deltagandets lärande dimensioner.  
I ett sådant perspektiv kan man tänka sig att Framtidens Motala erbjudit en 
plattform för demokratiskt lärande, för medborgare i Motala kommun. I det 
fortsatta arbetet kan visionsarbetets roll för det demokratiska lärandet möjli-
gen utvecklas och förtydligas ytterligare. 

Ytterligare en förklaring till uteblivet engagemang handlar om medbor-
garens intresse av att vara med och påverka. Palm och Wihlborg (2013: 37) 
skriver i en studie om Vallastadens framväxt i Linköping att det medborgerliga 
deltagandet var förhållandevis lågt, och att detta skulle kunna bero på oint-
resse bland medborgarna. Ur ett institutionellt perspektiv bör medborgarens 
intresse eller ointresse emellertid inte ses en förklarande variabel. Istället för 
man fråga sig varför intresset är lågt, och vilka omständigheter det är som gör 
att medborgarna eventuellt inte bryr sig om stora och övergripande utveck-
lingsfrågor. Det kan naturligtvis vara så att det finns ett brett stöd för en val-
demokratisk ordning, där väljarna i allmänna val ger de folkvalda i uppdrag att 
representera deras intressen mellan valtillfällena (Esaiasson et al 2011: 276).  

Vidare är det få medborgare som är delaktiga, i syfte att öka delaktigheten 
i samhället. De flesta engagerar sig, som Montin (2006: 163) skriver, ”för att 
protestera mot något, förändra något som berör dem själva”. Möjligen är en 
vision – som ofta är en bred konsensusprodukt – något som få medborgare 
känner behov av att förändra eller protestera emot. Däremot kan de beslut 
som fattas i framtiden, mot bakgrund av den nya stadsvisionen, komma att 
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både välkomnas och kritiseras av medborgarna i kommunen. Här är det cen-
tralt att Motala kommun ser protester i efterhand och protester mot oväntade 
konsekvenser av visionsarbetet, som en del i den löpande medborgardialogen. 
Även om projektet Framtidens Motala i formell mening avslutas, bör det of-
fentliga samtalet om framtidsfrågorna fortsätta. 
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Visionen om staden - att utveckla en stadsvision i 
dialog med medborgarna

Den här rapporten handlar om Motala kommuns arbete med att ta fram en 
framtidsvision för staden Motala. Det är alltså ett specifikt fall som står i 
centrum, men de frågor som behandlas är av generellt intresse.
Rapporten visar att visioner och visionsarbete kan ges olika betydelse av olika 
aktörer. Den pekar också på att samverkan är en arbetsform som värdesätts av 
i stort sett alla intervjuade, men att det i praktiken inte alltid är så enkelt att få 
till stånd en sådan. 
Studien lyfter även fram att projektet haft en uttalad ambition att involvera 
medborgarna i arbetet med visionen. Det har dock varit svårt att nå en bredare 
allmänhet. 
I rapporten förs en fördjupad diskussion kring frågor som rör visionsarbete, 
samverkan och medborgardialog.

Om författarna:
Erik Edwardsson har en masterexamen i samhälls- och välfärdsstudier.
Nadja Kangasvieri är fil.kand i statsvetenskap.
Josefina Syssner är forskare och föreståndare på CKS.

 

Centrum för kommunstrategiska studier
      
Campus Norrköping
Linköpings universitet
Telefon 011-36 30 00 
www.liu.se/cks 

Visionen om staden 
- att utveckla en stadsvision i dialog med medborgarna

Centrum för kommunstrategiska studier

Erik Edwardsson, Nadja Kangasvieri & Josefina Syssner

Rapport 2014:7


	Tom sida

