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Sammanfattning	
Titel: Var går gränsen? 

- En fallstudie om gränsproblematik i ett kommunalt samhällsbyggnadsprojekt 

 
Författare: Adam Eldh-Möller och Kewin Famzén 

 
Handledare: Robert Jonsson 

 
Bakgrund: Kommuner har tidigare varit i en förvaltningsfas där de fokuserat på att 

förvalta samhället och de byggnader som finns. I och med att kommuner har ökat sina 

investeringar markant de senaste åren indikerar det på att kommuner befinner sig i en ny 
fas, vilket är samhällsbyggnadsfasen. I den nya fasen handlar kommunernas verksamhet 

om att förbättra samhället med nya investeringar samt rusta upp de befintliga byggnaderna 
för att öka kvalitén för medborgarna. De flesta byggnationerna sker i projektform där flera 

olika förvaltningar och nämnder i kommunen är involverade. Förvaltningar och nämnder 
har ofta olika intressen och motivationer vilket gör att gränser behöver dras för att 

precisera projektets innebörd. Med ökade investeringar ökar också risken hos kommunen 

och gränsproblematiken är en viktig faktor för att lyckas med projektet.  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med ökad förståelse kring kommunala 
samhällsbyggnadsprojekt gällande de strukturella och konceptuella gränserna. Vidare 

syftar studien mer specifikt att bidra med förståelse för nämnda gränser vid 
etableringsfasen av ett kommunalt samverkansprojekt. 

 
Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie av ett kommunalt samhällsbyggnadsprojekt. 

Studien bygger på fyra semistrukturerade intervjuer samt dokumentstudie och observation. 

Den har en övergripande abduktiv forskningsansats och utgår således från teori och empiri. 
 
Slutsats: Studien visar att kommunen använder sig av direktiv och riktlinjer i projekt som 
skapar gränser för projektgruppen. De upplevs porösa och oklara då projektgruppen inte 

vet vad som förväntas av dem. Därmed behövs det en tydlig ansvarsfördelning inom 
projektorganisationen eftersom kommunen är ovana att arbeta i stora investeringsprojekt. 

 
Nyckelord: Gränsproblematik, samhällsbyggnadsprojekt, offentlig verksamhet, 
samverkan, projektorganisation 

 

 



 

 

	 	



 

 

Abstract	
Title: Where does the boundary go?  

- A case study about boundaries in a municipally social structure project 

 
Authors: Adam Eldh-Möller and Kewin Famzén 

 
Supervisor: Robert Jonsson 

 
Background: For a long time, municipalities have been in an administration phase where 

the focus have been to administrate the community and existing buildings. Since 

municipalities in recent years have increased their investments it indicates that 
municipalities are in a new phase, which is the phase of social structure. The municipality’s 

work in the new phase is to improve the community with new investments and improve the 
existing buildings in order to increase quality for the citizens. The municipality’s work is 

done in projects where several departments are involved. The departments have often 
different interests and motivations which means that boundaries are required to define the 

meaning of the project. Increased investment results in higher risk for the municipality and 

therefore boundaries are an important factor for the project to succeed. 
 
Aim: The aim of the thesis is to increase the understanding of boundaries in a municipally 
social structure projects. Furthermore, the aim is to increase the understanding of 

boundaries in the establishment phase of a collaboration project. 
 
Methodology: This is a qualitative case study of a municipal social structure project. The 
study is based on semi structured interviews, document studies and an observation. The 

thesis has an abductive approach. 

 
Conclusion: The thesis shows that municipally use directions and guidelines, which 

creates boundaries for the project organization. However, the boundaries are vague and the 
project organization do not know what is expected of them. Therefore, it is important with a 

distinct responsibility distribution within the project organization because of municipality's 
unfamiliarity to work in large investment projects. 
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Begreppsförklaring	
Gränser: Gränser kan både vara materiella och immateriella. Gränsers 

uppgift är att skilja på saker och ting ifrån varandra. Det kan 

vara att en projektgrupp som avskiljs från sin vanliga 
verksamhet, eller att endast en projektgrupp får använda 

vissa resurser. 
 

Samverkan:  Uppstår när olika aktörer tillsammans samarbetar för att 
uppnå ett specifikt mål. Det handlar om aktörer som 

gemensamt integrerar för att skapa nya arbetsformer.   

 
Aktörer:  I studien är aktörer de personer som är involverade i 

projektet och vars hemorganisation är olika förvaltningar 
eller nämnder i kommunen. 

 
Projektet Lalandia:  Används för att beskriva projektet som innebär en etablering 

av en semesteranläggning vid Varamobaden i Motala 

kommun. 

  

A/S Lalandia:  Används när det handlar om den externa aktören som 
samverkar med Motala kommun i projektet Lalandia. A/S 

Lalandia är ett danskt företag som bygger 
semesteranläggningar vid namn Lalandia. 
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1 Introduktion	

1.1 Gränsproblematik	i	samverkansprojekt		

“Samverkan kan innebära att gränser – utöver att de konstrueras – blir 
tydliga eller otydliga, att de överskrids eller bevaras, att de skapas, att de 

förflyttas etcetera” 

Löfström (2010:13) 
 
Problematik med gränser är något som ses i alla projekt, och problematiken blir inte 

mindre komplex när projektet ska avslutas eller omarbetas (Löfström, 2010). De gränser 
som tydligast utmärks är gränserna gentemot aktörernas egna organisationer, och är även 

de som är svårast att hantera samtidigt som de är avgörande för framtida projekt. Det är 
hemorganisationerna som avgör hur involverade de ska vara i projektet genom sina 

medarbetare och hur samverkansprojektet ska styras. Inom alla hemorganisationer pågår 
det flera samverkansprojekt med olika aktörer vilket gör gränsproblematiken än mer tydlig 

då organisationerna har fler gränser att ta i beaktning. Samtidigt blir det vanligare att fler 

organisationer blir involverade i samma samverkansprojekt vilket skapar fler gränser inom 
varje specifikt samverkansprojekt. Detta leder till komplexa situationer och gränser som 

måste integreras (Löfström, 2010). Samverkansprojekt är vanligt inom den offentliga 
sektorn och är enligt Jensen, Johansson och Löfström (2007) projekt där ansvariga 

aktörerna undersöker och löser ett bestämt problem genom tillfälliga samarbeten. 
Samverkansprojekt inom den offentliga sektorn behöver hantera en problematik där 

projektet är mer av ett nätverk än en organisation. Problemen kan vara allt från finansiella 

till organisatoriska men det är problem som aktörerna måste identifiera lösningar på för att 
projektet ska kunna samordnas. Samverkansprojekt är en integration av personer inom en 

organisation eller personer från olika aktörer. Varje aktör medför gränser från sin 
hemavdelning eller hemorganisation som behöver integreras i projektet för att gemensamt 

skapa tydliga gränser och riktlinjer (Löfström, 2010). 
 

Jensen, Johansson och Löfström (2007) beskriver de strukturella och konceptuella gränser 

för de tre faser ett projekt går igenom, vilket är etablering, genomförande och avslut. Vid 
etableringsfasen är de strukturella gränserna hur projektorganisationen skiljs av och de 

konceptuella innebär att det klargörs vad uppgiften är. I genomförandefasen definieras de 
strukturella gränserna som förhållandet mellan projektet och dess omgivning. De 

konceptuella gränserna är det handlingsutrymme som projektledningen och 
projektdeltagare har. I den avslutande fasen utvärderas projektet och liknar 



 

2 

etableringsfasen, här bestämmer huvudmännen om projektet ska bibehållas vilket är de 

strukturella gränserna medan de konceptuella gränserna är om uppgiften ska finnas kvar 

(Jensen, Johansson & Löfström, 2007). För att komma över dessa gränser behöver 
verksamheten organiseras ur ett gemensamt perspektiv, så att alla aktörer gemensamt 

bestämmer regelverket för vad som gäller inom projektet. Gränserna som aktörerna bidrar 
med beror på hur det har sett ut historiskt (Löfström, 2010). Hur samverkansprojektet 

strukturerar upp gränserna beror även på hur uppgiften och hur genomförandet kommer 
vara men också vilka riktlinjer som givits av huvudmännen. Då aktörerna har sina egna 

huvudmän måste ett samarbete ske, vilket kan leda till att de riktlinjer som erhållits från 

början kan komma att ändras. Detta kan leda till att nya arbetssätt växer fram som 
fortfarande är inom gränserna för sina huvudmän. Problematiken med gränser ligger i hur 

samarbetet och organiseringen av projektet ska gå till (Löfström, 2010). 
 

Samhällsbyggnationer sker oftast i projekt där flera aktörer är involverade vilket stämmer 
överens med Jensen, Johansson och Löfström (2007) definition av ett samverkansprojekt. 

De anser att ett samverkansprojekt är ett projekt där flera aktörer är involverade och 
gemensamt ska nå ett mål, vilket Löfström (2010) också anser. Sahlin-Andersson (1981) 

anser att i samverkansprojekt uppstår det problematik då de aktörer som berörs av eller har 

ett intresse i projektet också vill uppfylla sina egna motivatorer. 

1.2 Ökade	kommunala	satsningar		

Sveriges kommuner har tidigare befunnit sig i en förvaltningsfas, där uppgiften varit att 

förvalta de byggnationer som skedde under 60- och 70-talet. De senaste årens 
investeringsbudgetar indikerar att kommunerna har övergått till en samhällsbyggnadsfas, 

då investeringarna har ökat med 33 procent för tidsintervallet 2007-2013 och förväntas att 
stiga ytterligare (Kommuninvest, 2015; Sveriges Kommuner & Landsting (SKL), 2017). De 

flesta kommuner har strikta budgetar med begränsade resurser, trots det ökar 

investeringarna inom både landsting och kommuner (Statistiska Centralbyrån, 2016; SKL, 
2017; Kommuninvest, 2015). I den nya samhällsbyggnadsfasen investeras det i nya 

samhällsbyggnationer samt upprustningar av de befintliga byggnaderna från 60- och 70-
talet. Kommuner och landsting ansvarar för sin egen samhällsservice som idag syftar till 

medborgarnas livskvalité och behov (Kommuninvest, 2015). Tidigare handlade det om att 
förbättra sin egen verksamhet (ibid). De nya byggnationerna sker ofta genom 

samverkansprojekt där olika förvaltningar och nämnder samarbetar eller kommunen 

samverkar med externa aktörer (Jensen, Johansson & Löfström, 2007). Sverige är idag 
uppdelat i 18 landsting och regioner som i sin tur består av 290 olika kommuner (SKL, 

2017). 
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Den nya samhällsbyggnadsfasen har inneburit en ökad investeringstakt. Sahlin-Andersson 

(1981) menar att stora investeringsbeslut som tas inom kommunal sektor sker separat från 

den ordinarie budgetprocessen och är extraordinära i sitt slag. Alltså, investeringsbeslut är 
med i planeringen och beslutprocess men är samtidigt separerat från andra kontinuerliga 

projekt i och med separata budgetar. Vidare hävdar Sahlin-Andersson (1981) att det i 
processen finns en problematik som skapar låsningar för investeringsprojektet, vilket oftast 

tillkommer på grund av att fler aktörer från olika verksamheter är involverade. 

1.2.1 Kommuners	komplexitet		

Enligt Lidström (2013) finns det fyra stycken olika drag som karaktäriserar en kommun. 
Till skillnad från exempelvis ett privat företag verkar kommuner inom ett formellt 

avgränsat område. Inom detta avgränsade område har de vidare en viss handlingsfrihet 
genom det kommunala självstyret men är samtidigt som det är underställt statens generella 

makt. Kommuner har därutöver, inom sitt geografiska område, auktoritativa befogenheter 
mot de individer som är bosatta och verkar inom det specifika området. Ytterligare skillnad 

från de privata bolagen är att kommuner mer eller mindre är garanterade en varierad 

mängd intäkter, genom bland annat skatter, oavsett hur väl fungerande och populär 
verksamheten är. Slutligen karaktäriseras kommuner enligt Lidström (2013) genom dess 

demokratiskt valda beslutsfattare. Till skillnad från privata företag har alla myndiga 
medborgare lika stor möjlighet att påverka verksamheten i varje begränsade område.  

Sveriges 290 kommuner ser därutöver väldigt olika ut. De varierar kraftigt i bland annat 
befolkningsmängd, och således också påverkan på intäkter och kostnader (Cederqvist, 

2015). Det finns med andra ord stora skillnader i förutsättningarna att utföra vissa 
uppdrag. Kommunernas organisationer ser olika ut och många kommuner ingår idag i olika 

former av samverkansprojekt. Jonsson (2003) pekar på att personer inom den kommunala 

verksamheten agerar i en komplex kontext där de dagligen behöver hantera olika 
arbetsuppgifter, samt ständigt kommer i kontakt med såväl externa som interna aktörer för 

den kommunala organisationen. Att kommuner är komplexa verksamheter med olika 
karaktäristiska drag är viktigt att poängtera vidare i denna studie.  

1.2.2 Motalas	satsning	på	ett	identitetsprojekt		

Kommuner och regioner har tillväxtprogram som belyser vikten av att ständigt arbeta med 

att utveckla och förbättra bilden som finns om sig själva. En positiv image är 
konkurrensmässigt bättre jämfört med en negativ image eller ingen image alls, vilket även 

har skapats på grund av att den globala konkurrensen blivit allt mer påtaglig. Därför har det 
blivit en viktig politisk målsättning att sätta staden, regionen eller kommunen på 
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världskartan (Syssner, 2012). En regionpolitiker i Östergötland län uttrycker sig i Syssner 

(2012) enligt följande; 
 

“Konkurrensen är enorm och vi måste helt enkelt se till att sätta vår region på 

kartan. Vi måste synas och vi måste bli bättre på att lyfta fram fördelar. 
Annars kommer vi att förlora investerare, inflyttare, nya studenter och 

nyetablering på företagssidan” 
Regionpolitiker (M), Östergötland, maj 2008 i Syssner, 2012: 22 

 

Det indikerar vikten av att utmärka sin egen region mot andra för att fortsätta vara 
konkurrenskraftiga. I Brorströms (2010) avhandling diskuterar hon hur kommuner är mer 

än bara ansvariga för en verksamhet utan även en plats, vilket gör det allt vanligare att 
kommuner försöker bygga ett varumärke. I kommuner handlar det om platser som 

utmärker sig och som kommunen sedan blir förknippad med (Brorström, 2010). Sådana 
platser finns runtomkring i Sverige, bland annat ishotellet i Jukkasjärvi och Turning Torso i 

Malmö. Det är byggnader som har märkt sin stad på kartan. Motala kommun är i 
etableringsfasen av ett identitetsprojekt som kommer markera Motala på den svenska 

kartan. Tillsammans med det danska företaget A/S Lalandia vill de etablera en 

semesteranläggning i Motala på 30 000 kvm (Motala Kommun, 2017). Genom sin ”plats” 
skapar kommuner en identitet och markerar kommunen på kartan som förhoppningsvis 

bidrar till tillväxt i såväl befolkningsmängd som näringsliv. Vidare menar Brorström (2010) 
att sådana projekt ofta får utstå mycket kritik, eftersom det är stora projekt som kostar 

mycket. 

1.3 Kunskapslucka		

I och med den ökade investeringstakten i kommuner ställs kommuner inför utmaningar att 

samordna och styra projekt. Behovet av investeringar syns både i underhåll och 

nyinvesteringar, där kommuner även konkurrerar med varandra (Syssner, 2010). 
Samhällsbyggnationer är idag arbeten som faller inom ramen för definition av projekt, 

vilket även blir en vanligare arbetsform i såväl privata och offentliga organisationer 
(Jensen, Johansson & Löfström, 2007). I etableringsfasen av ett projekt anser Brorström 

(2010) att gränser inom kommunen försvinner medan det skapas tydliga avgränsningar 
mot andra kommuner. Det innebär att de organisatoriska gränserna blir otydliga och det 

blir svårt att avgöra vem som styr och tar beslut i projekten. 
 
Kommunens arbeten överlappar ofta varandra, där samma projektdeltagare är involverade 

i flera projekt. Det gör att gränser behövs för att kunna skilja projektet från varandra. 
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Gränsproblematik kan uppstå i olika delar av verksamheten såsom i gränser mellan projekt, 

mellan projektgrupp, hemorganisation, mellan förvaltningar och även i olika stadier av 

projektet. Det blir en utmaning för kommunerna att hantera detta samtidigt som 
investeringarna ökar, vilket även förväntas öka fram till 2020 till följd av bland annat ökad 

befolkning och upprustning av befintlig byggnation (SKL, 2016). Det har tidigare gjorts 
studier kring gränsproblematiken i en förvaltningsfas. Flera tidigare studier har riktat in sig 

på exempelvis vårdomsorgen, kommunala projektprocesser och arbetsrehabilitering 
(Sahlin-Andersson, 1981, 1986, 2002; Löfström, 2010; Lindquist, 2000; Jensen, Johansson 

& Löfström, 2007; Hernes, 2004a, 2004b). 
 
Figuren presenterar en illustration för vad som präglar ett samhälle i en förvaltningsfas 

respektive samhällsbyggnadsfas. Figuren förklarar skillnaden mellan faserna och är viktig 
att förstå, då studien utgår ifrån den nya fasen kommunerna befinner sig i. 
 

Figur 1: Illustration av förvaltningsfas respektive samhällsbyggnadsfas av författarna  
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Förvaltningsfasen har handlat om att förvalta samhället, vilket menas med att reparera och 

underhålla samhällets förväntningar som ständigt stiger. Detta symboliseras i modellen av 

de stigande linjerna. Samtidigt som behoven täcks har kommunerna även under de senaste 
åren valt att investera mer pengar i fler projekt vilket symboliseras av de cirkulära formerna 

som ligger utanför samhällets förväntningar. Reparationer på befintlig byggnation samt 
nybyggnation är grunden för den nya samhällsbyggnadsfas Sverige befinner sig i.  

 

Samhällsbyggnadsfasen handlar om att kommuner investerar i större och fler, nya som 

gamla projekt, samtidigt som kommunerna möter samhällets behov och förväntningar.  Att 

det tillkommit fler investeringar symboliseras i modellen av den mängd projekt som blivit 
fler i samhällsbyggnadsfasen jämfört med förvaltningsfasen. Det som indikerar att Sveriges 

kommuner befinner sig i en samhällsbyggnadsfas är att det sker större investeringar inom 
kommunerna, från 2007 till 2013 har investeringarna ökat med 33 procent 

(Kommuninvest, 2015; SKL, 2017) och det förväntas att fortsätta öka fram till år 2020, till 
följd av att befolkningen ökar. Samtidigt som kommuner väljer att  investera i nya projekt 

upprustas även befintliga byggnader, exempelvis skolor och sjukhus (SKL, 2016). 

 

Det blir aktuellt att studera gränsproblematiken i det sammanhang som Sveriges 

kommuner befinner sig i idag. Samhällsbyggnadsfasen präglas av investeringar vilket gör 
det intressant att analysera gränsproblematiken i etableringsfasen av ett identitetsprojekt. 

Ett identitetsprojekt är en stor investering där det är viktigt att projektet också genomförs 
och det är i etableringen som lägger grunden för projektets framtid. 

1.4 Syfte	

Syftet med denna studie är att bidra med ökad förståelse kring kommunala 
samhällsbyggnadsprojekt gällande de strukturella och konceptuella gränserna. Vidare 

syftar studien mer specifikt att bidra med förståelse för nämnda gränser vid 

etableringsfasen av ett kommunalt samverkansprojekt. 

1.5 Avgränsningar		

Gränser uppkommer under ett projekts hela livscykel och behöver definieras flera gånger. 

Studien har valt att avgränsa sig till att endast fokusera på gränser i etableringsfasen av 
projekt. Det är i etableringsfasen som grunden för projekt läggs och projektet tar sin 

riktning. Etableringsfasen innebär många avgörande moment för att projektet ska kunna 

genomföras och därför anser vi det intressant att analysera gränserna i det stadiet av 
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projektet. Gränser finns mellan alla olika aktörer, därför har det även gjorts en avgränsning 

kring vilka gränser som studien analyserar. Vi har valt att studera gränser mellan 

kommunen och kommunens projektgrupp i ett samhällsbyggnadsprojekt samt gränser 
inom denna projektgrupp. Det blir intressant att studera hur gränser dras och definieras, då 

många förvaltningar och nämnder har sina egna intressen och motivationer i projekten. 

1.6 Studiens	disposition		

Kapitel 2 - Metod 
Det andra kapitlet behandlar studiens tillvägagångssätt att samla in empirisk data samt förs 
det en diskussion om etik, tillförlighet och generaliserbarhet.   
Kapitel 3 - Teori 
I kapitel tre introduceras den teoretiska referensram. Kapitlet innehåller organisatoriska 
fält, investeringsmotiv och gränsproblematik där flera olika perspektiv på gränser 

introduceras.  
Kapitel 4 - Empiri 
Kapitlet introducerar läsaren till det empiriska material som samlats in. Strukturen på 
empirin är att dokumentstudie, observation och intervju presenteras integrerat och har inte 

valts att dela upp i olika stycken. Det på grund av kategoriseringen som gjorts i studien.  
Kapitel 5 - Analys 
Det femte kapitlet är analyskapitel där det empiriska materialet analyseras med hjälp av 

den teoretiska referensramen.  
Kapitel 6 - Slutsats 
I det avslutande kapitlet besvaras studiens syfte och förslag på vidare forskning 
presenteras.   
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2 Metod	

2.1 Vetenskapsteoretisk	utgångspunkt		

Inom hermeneutiken menar Ödman (2007) att förståelse skapas genom händelser, 
berättelser, mänskliga handlingar och texter, vilket vi ämnar till att göra i studien. Alvesson 

och Sköldberg (2008) anser att i hermeneutiken är tolkningsprocessen av vikt då det 
handlar om forskarnas förståelse. Inom hermeneutiken är processen en spiral där 

förståelsen fördjupas gradvis när en del av helheten studeras. Detta gör att ny förståelse 
skapas, vilket i sin tur blir ny kunskap (Alvesson & Sköldberg, 2008). Den delen av helheten 

som studeras blir avgörande för oss att kunna tolka helheten samtidigt som det inte går att 

förstå en hel process utan bara en del av den. Således blir tidigare forskning påverkande för 
att kunna förstå och tolka denna studies företeelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi 

kommer att studera en del av ett projekt som befinner sig i etableringsfasen samtidigt som 
vi har valt att utgå ifrån en aktörs synpunkter och därmed studeras en del av helheten. 

  
Vidare har vi valt en abduktiv ansats som Alvesson och Sköldberg (2008) anser är den 

ansats en fallstudie oftast antar. Vi har samlat teorier om gränser för att skapa oss en bild 

av kunskapsläget idag och för att kunna förstå det empiriska materialet som vi samlar in 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). När empirin genomarbetas valde vi att gå tillbaka till 

teorierna och arbeta om dem. Sedan har teorin utökats för att kunna skapa ökad förståelse 
om gränser. Den abduktiva ansatsen ger oss möjligheten att växla mellan teori och empiri 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Tidigare forskning har utgått ifrån att samhället är i en 
förvaltningsfas men då samhället numera befinner sig i samhällsbyggnadsfas anser vi att 

teorierna kan användas utifrån den nya fasen. Det får inte begränsa oss, utan då vi antar en 
abduktiv ansats är teorierna även en källa för idéer och ger oss möjlighet att kunna se nya 

mönster som kan ge förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

2.2 Kvalitativ	metod		

Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är enligt Ahrne och Svensson (2011) 
de olika sätt som används i arbetet med att generera och analysera data. En del frågor kan 

bara fås svar på genom kvalitativa studier. Dessa frågor rör framför allt människors 
upplevelser eller deras syn på verkligheten. I en kvalitativ studie är forskaren intresserad av 

att beskriva, förklara och tolka. Vidare menas att kvalitativ data, till skillnad från kvantitativ 
data, inte mäts och det räcker med att uppmärksamma att de existerar och i vilka eventuella 

situationer de förekommer och hur de fungerar (Ahrne & Svensson, 2011). 
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Kvalitativa studier utgår från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det 

på grund av detta inte finns en absolut eller objektiv sanning (Malterud, 2009). Gränser är 

ett område som upplevs olika av de aktörer som är involverade i samverkansprojektet, 
vilket gör att en kvalitativ studie är mer lämpat. Med den här studien önskas det skapa en 

ökad förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008) för gränsproblematiken och då är en 
kvalitativ metod att föredra. Vi anser att en studie om gränsproblematik kan anta en 

kvantitativ ansats senare när fler studier gjorts kring gränsproblematiken. För att det ska 
finnas tillräckligt mycket information om gränsproblematik att en kvantitativ 

sammanställning av gränser kan göras. 

2.3 Fallstudie		

En fallstudie är en undersökning där ett avgränsat fall studeras (Patel & Davidson, 2011). 
Enligt Bell (2016) är det vanligast att använda sig av observationer eller intervjuer vid 

fallstudier, när något ska förklara skillnader eller likheter inom en organisation eller mellan 
organisationer. Vidare menar Bell (2016) att en stor fördel med en fallstudie är att i studien 

fokusera på ett fall, detta gör att mer information kan hämtas och bakomliggande faktorer 
kan undersökas. Det fallprojektet som vi har valt att använda i vår studie anses vara ett 

identitetsprojekt, vilket gör att det inte ter sig som andra projekt då det är unikt i sitt slag. 

Projektet är en omfattande investering där flera aktörer är involverade. Projektet är unikt 
och kan jämföras med liknande projekt men inte alla projekt och därmed anser vi att en 

fallstudie är optimal för vår studie.  
  

Bryman och Bell (2013) menar att med en fallstudiedesign får ett enskilt fall djupare 
beskrivning vilket också skapar en djupare förståelse för fallet. Vi är ute efter att få djup i 

det empiriska materialet då  gränsproblematiken inte ter sig homogent för alla involverade, 
vilket en fallstudie kan ge oss. Enligt Yin (2006) är en fallstudie då det görs en empirisk 

undersökning som studerar hur något sker i verkligheten. 

2.3.1 Urval	fallstudie	

Den valda fallorganisationen är Motala kommun och mer specifikt deras projekt Lalandia. 
Projektet valdes ut eftersom det är ett stort samhällsbyggnadsprojekt och ett 

identitetsprojekt. För att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar behövde vi ha 

en fallkommun som just nu befinner sig i en samhällsbyggnadsfas. Enligt SKL (2017) finns 
det idag 290 kommuner där större delen arbetar med att bygga upp samhället, allt ifrån att 

rusta upp skolor och sjukhus till nybyggnationer såsom nöjesparken Lalandia. I och med att 
kvalitativa forskningar inte anses vara till grund för att generalisera till en hel population är 
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ett sannolikhetsurval inte användbart (Merriam, 1994). Merriam (1994) anser att ett icke-

sannolikhetsurval är då mer användbart vilket innebär att kriterier måste sättas för urvalet. 

 
Kriterierna vi hade för vårt urval var: 

v Kommunen ska ha ökat sina investeringar de senaste åren 
v Kommunen ska ha ett projekt som involverar flera aktörer 

v Projektet ska anses vara ett identitetsprojekt för kommunen 
v Projektet ska vara i etableringsfas 

v Kommunen ska helst finnas i Östergötland 

 
Det första kriteriet valdes för att stärka att kommunen befinner sig i en 

samhällsbyggnadsfas i och med att investeringarna har ökat. Det andra kriteriet är att 
kommunen ska ha ett projekt som involverar flera aktörer, vilket är en grundpelare för att 

gränsproblem ska uppstå. Tredje och fjärde kriteriet handlar om projektet, vi anser det vore 
intressant med ett identitetsprojekt, eftersom det är unikt i sitt slag och får mycket 

uppmärksamhet. Kriteriet att projektet ska vara i etableringsfasen sattes för att vi ville 
analysera hur väl kommunen arbetade med att sätta gränser som sedan ska ligga till grund 

för resterande faser. Det sistnämnda kriteriet valde vi tid och tillgänglighet är avgörande 

faktorer för studien (Bell, 2016). Vi har en begränsad tid att sammanställa den här studien 
på ansåg vi att en avgränsning var nödvändig eftersom det finns 290 kommuner i Sverige 

(SKL, 2017). Vi valde att avgränsa oss till Östergötlands län för att utnyttja tiden på bästa 
sätt och även med tanke på eventuella resekostnader. Genom avgränsningen kunde vi ta 

reda på mer information om vilka projekt som länets kommuner drev. Det blev uppenbart 
att det var en kommun som uppfyllde de kriterier vi satt. Genom den här processen kom vi 

fram till projektet Lalandia i Motala kommun. 

2.4 Datainsamling	

2.4.1 Typ	av	data		

För den här kvalitativa forskningen kommer både material i form av intervjuer, observation 
och dokument analyseras. Detta bidrar till att en form av datatriangulering kommer att 

utföras. Enligt Bryman och Bell (2013) passar intervjuer och dokumentstudier bra 

tillsammans vid en triangulering. En datatriangulering innebär att det skapas en djupare 
förståelse för ämnet som studeras (Bryman & Bell, 2013). Vi anser att intervjuer, 

observation och dokument kommer hjälpa oss att djupare analysera gränsproblematiken i 
etableringsfasen av projekt. Intervjuobjekten kommer kunna ge en bra förklaring och 
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förståelse för problematiken. Dokumentstudien och observationen ämnar sedan att stärka 

intervjuobjektens berättelser och uttalanden. 

2.4.2 Litteraturgenomgång		

För att vara pålästa på området gränsproblematik valde vi att inledningsvis göra en 
litteraturgenomgång (Yin, 2013). Vi har valt att använda databaser som vi har fått tillgång 

till via Linköpings universitetsbibliotek. Databaserna som använts är Google Scholar, Libris 
och Scopus. Genom litteraturgenomgången som genomfördes anser vi att trovärdig och 

användbar information erhållits. Vi har även valt att försöka gå tillbaka till originalkällor i 

så stor utsträckning som möjligt för att undvika misstolkningar som kan ske på vägen. 
Detta har gjort att vi har försökt att få tag på så många förstahandskällor som möjligt. 

  
Vår litteraturgenomgång visade att forskare har gjort flera studier som kan vara 

användbara för vår studie. Värt att nämna är Sahlin-Andersson (1981; 1986; 2002) som 
gjort flera studier om kommunala projekt och investeringar. Löfström (2010) har publicerat 

flera artiklar om bland annat samverkan, gränser och gränsproblematik. Star och 

Griesemer (1989) var de som introducerade gränsobjekt då en studie kring ett och samma 
objekt hade annorlunda betydelser för olika aktörer. Detta har legat till grund för vår 

teoriinsamling och kommer presenteras i teorikapitlet. 

2.4.3 Dokumentstudie		

Vi har studerat dokument av varierande karaktär, där vi först och främst studerat externa 

och interna kommunala dokument. Dokumenten avser kommunens övergripande 

huvuddokument och styrdokument gällande de olika förvaltningarna och nämnderna samt 
reglementen som kommunen ska förhålla sig till. Förutom detta har vi även tillgång till 

protokoll och bilagor från kommunstyrelsens och de olika nämndernas sammanträden. 
Genom denna utförda dokumentstudie kunde vi klargöra om vissa uttalanden och 

påståenden som samlats genom intervjuer och observationer i själva verket var sanna eller 
om de kunde bidra med ytterligare komplettering av information. Dokumenten utgör bra 

källor, särskilt för kvalitativa fallstudier (Guba & Lincoln, 1981 i Merriam, 1994). Vidare 
menar Guba och Lincoln (1981) i Merriam (1994:121) att dokumenten ger undersökningen 

”…empirisk grund beträffande den kontext där ett problem eller en frågeställning hör 

hemma.”. 

2.4.4 Semistrukturerade	intervjuer		

För att samla in primärdata har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Med 

hermeneutiken är syftet att förstå och tolka en företeelse vilket passar väl vid kvalitativa 
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intervjuer, då intervjuerna står för delen av helheten som ska förstås (Kvale & Brinkeman, 

2009). För att kunna tolka och öka förståelsen för gränsproblematiken inom 

samhällsbyggnadsprojekt behövdes en djupare förståelse kring ämnet genom aktörer som 
är involverade i projektet. Det gjorde att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för 

att ha bestämda teman som respondenter skulle svara på samtidigt som vi vill ha möjlighet 
att kunna ställa följdfrågor. De semistrukturerade intervjuerna ger oss möjligheten att 

utföra just detta. 
 

Respondenter 

Vi har valt att använda oss utav ett strategiskt urval, där forskarna medvetet väljer ut vilka 
som ska bli intervjuade efter ett antal kriterier (Trost, 2010). Eftersom vi vill kunna tolka 

och öka förståelsen kring gränsproblematiken i etableringsfasen av Lalandia var vi tvungna 
att komma i kontakt med aktörer som är involverade i projektet. Då projektet är stort och 

omtalat var det viktigt att komma i kontakt med nyckelpersoner i det skede som 
etableringen av Lalandia är i nuläget. Samtidigt ville vi få en bredd på studien, vilket gjorde 

att vi även intervjuade personer som i nuläget inte ses som nyckelpersoner men fortfarande 
är involverade i projektet. Respondenterna som valdes kontaktades via mejl. Via Motala 

kommuns hemsida kontaktade vi mark- och exploateringschefen, som för tillfället även är 

tillförordnad samhällsbyggnadschef. Chefen för avdelningen ansåg vi vara den person som 
kunde ge oss bra information för att kunna besvara vårt syfte. Vid intervjun hade mark- och 

exploateringschefen med sig den nya projektledaren för projektet Lalandia som mark- och 
exploateringschefen lämnade över projektledarskapet till. Detta gjorde att vi även kunde 

intervjua en planarkitekt som för tillfället är projektledare i projektet Lalandia. Vidare 
kontaktades även ekonomichefen och ordföranden för kommunrevisionen då vi ansåg att 

de kunde ge oss mer specificerad information inom sina ansvarsområden. Nedanför följer 

en tabell över respondenterna. 
 

Tabell 1: Intervjupersoner  

Kommun Respondenter Intervjumetod Datum Tid 

Motala Respondent 1 
(R1) 

Personlig 11:e april, 2017 54 min 

Motala Respondent 2 
(R2) 

Personlig 11:e april, 2017 54 min 

Motala Respondent 3 
(R3) 

Personlig 12:e april, 2017 53 min 

Motala Respondent 4 
(R4) 

Telefon 11:e april, 2017 25 min 
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Intervjuguide 

Enligt Bryman och Bell (2013) karaktäriseras semistrukturerade intervjuer av flexibilitet 

och frihet, vilket innebär att vi inte behövde ställa frågorna i någon specifik ordning. 
Frågornas ordning berodde på hur respondenterna svarade, då en del svar täcktes av en 

öppen ställd fråga. Frihet innebär att en intervjuguide som behandlar vår problematik med 
gränser görs men samtidigt lämnar stor frihet att ställa följdfrågor. Intervjuguiderna (bilaga 

4 och 5) skiljdes åt beroende på vem som intervjuades då de har olika ansvarsområden. 
Intervjuguiden som användes för R1, R2 och R3 är bilaga 4 och R4:s intervjuguide är bilaga 

5. Respondenterna fick tillgång till intervjuguiden innan intervjutillfället och på avtalad tid, 

för att ge dem chansen att förbereda svar till frågorna och för att försäkra oss om de kunde 
svara på det studien syftar till. Vi valde att utforma frågorna på ett sätt att de inte var 

ledande för att inte påverka respondenten med våra värderingar, utan frågorna var neutrala 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Då etableringen av projektet Lalandia befinner sig i ett tidigt 

stadie var det svårt att hitta personer att intervjua då alla i kommunen inte varit 
involverade ännu. Vi valde således att intervjua de fyra personer som vi ansåg hade 

information för vår studie. 
 

Genomförande 

Innan intervjuerna utfördes pilotintervjuer för att testa hur relevanta frågorna var, hur de 
var formulerade och om frågorna gick att förstå. Då pilotintervjun var lyckosam valde vi att 

inte ändra något inför intervjuerna med kommunen. Vi båda två var närvarande vid 
intervjutillfällena, där en av oss ledde intervjun och tillsammans ställdes följdfrågor. 

Positivt med att vara två vid intervjutillfället är att båda två uppfattar saker olika och kan 
därmed ställa olika följdfrågor. Innan vi gjorde intervjuerna fick respondenterna välja om 

de ville att intervjun skulle spelas in eller ej, där alla gav sitt samtycke till att spela in 

intervjuerna. Detta underlättade för oss då vi kunde fokusera på intervjun och inte behövde 
föra anteckningar samtidigt. Intervjun med mark- och exploateringschefen skedde 

samtidigt som intervjun med planarkitekten. Detta kan ses som problematiskt då de kan 
påverka varandra men eftersom båda fick samma fråga kunde de berätta olika exempel, 

vilket gjorde att vi fick mer information till studien. 
  

Intervjuerna som utfördes var personliga intervjuer samt en telefonintervju på grund av 

tidsbrist hos respondenten. Telefonintervjuer är då ett bra sätt att utföra intervjuerna på 
men det finns även en del risker att ta hänsyn till (Bryman & Bell, 2013). Viktigaste faktorn 

att ta hänsyn till är att personen inte kan ses och då kan inte heller hänsyn tas till 
ansiktsuttryck eller kroppsspråk som är en stor del av kommunikationen (Bryman & Bell, 

2013). 
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2.4.5 Observation		

I vår studie har vi utfört en vetenskaplig observation där vi observerade ett offentligt 
informationsmöte med tillkommande frågor angående projektet Lalandia. Mötet var en del 

för att vi skulle få ytterligare information angående projektet och se hur de kommunala 
personerna förhöll sig till projektet samt allmänheten. Under mötets gång antecknades 

systematisk det som sades, men samtidigt går det inte att säkerställa syftet med dem 
uttalanden som gjordes. Enligt Kidder (1981) i Merriam (1994) utgör observationen “...ett 

vetenskapligt verktyg när den (1) uppfyller ett uttalat forskningssyfte, (2) är planerad, (3) 

registreras systematiskt och (4) är underkastad kontroll beträffande validitet och 
reliabilitet.”(Kidder, 1981 i Merriam 1994:101). Informationsmötet uppfyller dessa krav och 

kan således användas som en observation för vårt samlade empiriska material. Då vi inte 
deltog i mötet utan lyssnade och observerade vad som sades och vilka frågor som 

allmänheten hade var vi i en observatörsroll där vi observerade från utsidan enligt Justesen 
och Mik-Meyer (2010). Vi valde att aktivt inte involvera oss i mötet, utan endast observera, 

kan det liknas med att “observatören försöker vara “en fluga på väggen”” (Justesen och 

Mik-Meyer (2010:84). Eftersom mötet var ett informationstillfälle för medborgarna som 
bor i Motala ville vi inte aktivt delta i mötet och ställa frågor som var relevanta för vår 

studie. Det är inte relevant för kommunens invånare huruvida gränsproblematiken ter sig. 
Medborgarna var där för att få mer information kring etableringen och hur alla planer ser 

ut för samhället. Vi anser att om vi hade ställt frågor som var relevanta för vårt syfte hade vi 
förmodligen inte fått relevanta svar då det inte var ett sånt tillfälle att ställa den sortens 

frågor. 

2.5 Bearbetning	av	data	och	analysmetod	

De fyra intervjuerna som utfördes spelades in med en ljudinspelare för att kunna 
transkribera alla intervjuer i efterhand (Jacobsen, 2017). Vi valde att transkribera 

intervjuerna i sin helhet vilket innebär att utskriften består av de frågor som ställts, 
respondenternas svar, hur lång tid intervjun tog, vilka som var närvarande samt en 

beskrivning om intervjun. Utifrån transkriberingen valde vi att strukturera upp 
transkriberingen efter nyckelord som sedan blev teman för analysen (ibid).  

  

Enligt Jacobsen (2017) handlar kvalitativa analyser till viss del att reducera de 
transkriberade texterna till mindre beståndsdelar för att sedan bindas samman och därefter 

försöka förstå delarna ur dess helhet. Vi har redan innan vår analys kategoriserat vår data 
genom den intervjuguide som använts. Jacobsen (2017) menar att analys av kvalitativa data 

handlar om fyra förhållanden: dokumentera, utforska, systematisera och kategorisera 
samt sammanbinda. Vi har utgått från dessa förhållanden och alltså transkriberat vårt 
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material (dokumentera) för att få en överblick av den information vi erhållit (utforska). 

Vidare har materialet delats in i kategorier (systematisera och kategorisera) och de som 

främst identifierades var gränser i investeringsverksamheten, gränser i de kommunala 
rollerna och gränser inom projektbildning. Det är efter dessa kategorier som analysen är 

strukturerad. I det sista förhållandet har vi kopplat de olika typerna av data för att finna 
kausala samband (Jacobsen, 2017).  

2.6 Etiskt	förhållningssätt			

Projektet Lalandia i Motala kommun har uppmärksammats i media och är i en 
etableringsfas vilket gör att de etiska aspekterna blir viktiga i vår studie. Enligt 

Vetenskapsrådets (2002) rapport presenteras fyra stycken principer som en studie ska ta 

hänsyn till för att hålla en god forskningsetik. Detta för att skydda respondenterna som 
medverkar i studien. De fyra principerna är: informationskravet, samtycketskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

2.6.1 Informationskravet		

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002:7). Vi anser att kravet uppfylls då vi 

vid kontakt av respondenterna informerade dem om syftet med studien. Vi skickade även ut 
intervjuguiden på avtalad tid med respondenterna så de fick tillgång till frågorna samt 

tydliggjorde syftet med studien ytterligare. Respondenterna fick tydliga instruktioner där 
de kunde avgöra huruvida de ville delta i intervjun eller ej. 

2.6.2 Samtycketskravet		

”Deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet, 2002:9). Innan intervjuerna ägde rum fick respondenterna avgöra 
huruvida de ville att intervjuerna skulle spelas in eller inte. Vid intervjun klargjorde vi 

samtidigt att respondenterna kunde avbryta intervjun när de ville och då inte bli påverkade 
på något sätt. 

2.6.3 Konfidentialitetskravet		

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002:12). Vid utskicket av intervjuguiden valde vi att 

berätta att allt material kommer behandlas konfidentiellt och att det empiriska materialet 
kommer förstöras när studien är klar. De fick även chansen att granska transkriberingen av 
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intervjun innan det användes i studien. I och med dessa åtgärder anser vi att 

konfidentialitetskravet också uppfylls. 

2.6.4 Nyttjandekravet		

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 
(Vetenskapsrådet, 2002:14). Det empiriska materialet har endast använts för 

forskningssyftet och behandlats av författarna till studien. När studien är färdigställd och 
framlagd kommer allt empiriskt material förstöras och används därmed endast till 

forskningssyftet. 

2.7 Studiens	kvalité		

Det finns två begrepp som lyfts fram för studiens kvalité vilka är validitet och reliabilitet. 
Studiens validitet är giltigheten och reliabiliteten är tillförlitligheten (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Validitet beskrivs som följande: ”handlar om huruvida undersökningens 
resultat faktiskt belyser forskningsfrågan” (Justesen & Mik-Meyer, 2011:33) och 

reliabilitet som ”handlar om i vilken grad som undersökningens metoder är så 
väldefinierad att andra i princip skulle kunna upprepa undersökningen och komma fram 

till samma resultat” (Justesen & Mik-Meyer, 2011:33). Vi har valt att kvalitetssäkra vår 

uppsats utifrån dessa begrepp. 

2.7.1 Validitet		

Validitet kan delas upp i intern och extern validitet (Patel & Davidson, 2011). Den interna 

validiteten syftar till att kontrollera det författarna ämnar att studera också är resultatet av 
studien (Bryman & Bell, 2013). Alltså att slutsatserna som dras faktiskt hänger ihop med 

den studien som författarna har utfört. Enligt Patel och Davidson (2011) ska det finnas en 

hög intern validitet genom hela forskningsprocessen, vilket menas med att forskarnas 
förmåga att tolka och reflektera över sina tillvägagångssätt. Vårt sätt att säkerställa den 

interna validiteten har varit att endast använda oss av primärkällor för vårt empiriska 
underlag där varje respondent själva fått välja huruvida de vill vara anonyma eller inte. På 

så sätt har de själva fått avgöra om de tycker ämnet om gränsproblematiken varit ett 
känsligt ämne eller ej. Detta gjordes för att säkerställa så ärliga svar som möjligt från 

respondenten. Patel och Davidson (2011) anser vidare att studien är giltig så länge den har 

studerat det den ämnat att studera, vilket är fallet för vår studie. 
  

Extern validitet handlar om överförbarheten av studiens resultat till andra fall (Bryman & 
Bell, 2013). Kvalitativa studier är subjektiva eftersom studierna är konstruerade efter vad 

forskarna hävdar är viktigt, vilket gör det svårt att generalisera slutsatser till en hel 
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population (Bryman & Bell, 2013). Däremot kan fallstudier enligt Bryman och Bell (2013) 

generalisera till teori. Vår studies tyngd ligger i att gränsproblematiken analyseras på ett 

fall som är i unikt eftersom det kan klassificeras som ett identitetsprojekt och därmed inte 
liknar andra projekt. Vår studie ämnar således inte till att kunna generalisera kunskap till 

en hel population utan forskning som vår, där ett fall studeras djupare, ska kunna fungera 
som en vägledning för andra fall med liknande egenskaper. Med stöd av teori samt 

insamlad empiri avser studien att öka förståelsen för gränser i etableringsfasen av ett 
kommunalt samhällsbyggnadsprojekt. Därmed förväntas studien kunna generalisera till 

teori om gränser i etableringsfas samt till andra fall med liknande egenskaper och inte 

projekt som enskilda enheter.  

2.7.2 Reliabilitet		

Enligt Merriam (1994) handlar reliabilitet om huruvida resultatet går att upprepa om 

samma tillvägagångssätt följs. Samtidigt är inte människors beteende statiskt utan 
förändras kontinuerligt vilket gör reliabiliteten problematisk (Merriam, 1994). Då vi valde, i 

samtycke med våra respondenter, att spela in våra intervjuer ökar det reliabilitet i studien 

och genom det kan vi säkerställa samt återge insamlat empiriskt material. Då vi har sparat 
ljudinspelningen i en ljudfil kan vi spela upp den så många gånger det behövs för att 

säkerställa att vi har förstått respondenten på rätt sätt (Patel & Davidson, 2011). Vi har valt 
att låta respondenterna ta del av transkriberingarna för att på så sätt säkerställa det 

empiriska materialet. När vi gjorde vår observation var båda författarna närvarande vilket 
enligt Patel och Davidson (2011) är ett sätt att kontrollera reliabiliteten. 

2.8 Metodkritik		

Det valda tillvägagångssättet för studien kan kritiseras. Vi har valt att endast studera ett fall 

vilket Merriam (1994) menar kan leda läsarna till en tro att det som studeras återspeglar 
verkligheten när det egentligen är en liten del av helheten. I studien vill vi tydliggöra att vi 

inte försöker återspegla helheten och därmed inte generalisera resultatet för en hel 
population. Vår studies tyngd är att analysera ett unikt fall som ett identitetsprojekt kan 

klassificeras som. Det gör att vi endast kan återspegla en del av en helhet och ändå öka 
förståelsen om gränsproblematik. 

 

Vi valde att använda oss utav intervjuer vilket kan begränsa återspeglingen av verkligheten 
då respondenternas tankar och åsikter är subjektiva (Justesen & Mik-Meyer, 2011). En av 

intervjuerna gjorde vi över telefon, vilket gjorde att respondentens ansiktsuttryck eller 
kroppsspråk inte kunde ses (Bryman & Bell, 2013). Vi valde att komplettera intervjuerna 

med en observation och dokumentstudie för att på så sätt se om det som respondenterna sa 
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stämde överens med vad som sägs i det kommunen publicerar i dokument och vid 

observationstillfället. 

 
Vi ser även en nackdel med att vi intervjuade två respondenter samtidigt. Respondenterna 

kan påverka varandra och på så sätt inte våga vara ärliga i intervjun, vilket gör att 
sanningen inte kommer fram. Det var inget eget val att intervjua två personer samtidigt, 

men vi anser ändå att respondenterna kändes trygga med det de sa. Respondenterna 
verkade ha en nära relation där ett förtroende fanns vilket vi kunde se i hur de interagerade 

med varandra. Samtidigt har inte respondenterna samma arbetsuppgifter men befinner sig 

på samma avdelning och bidrog således i studien till insyn i olika faser av arbetet.    
 

Vi valde även att skicka ut intervjuguiden innan intervjutillfället. Det kan anses vara en 
nackdel då vi utgår ifrån semistrukturerade intervjuer med öppna svar, vilket kan 

förhindras genom att respondenterna tar del av intervjuguiden innan intervjutillfället. Vi 
anser att det var nödvändigt att låta respondenterna förbereda sig då gränser är svåra att 

uppleva och definiera, speciellt inom den kommunala verksamheten där arbetet är 
komplext. Vi valde även att låta respondenterna, om de ville, läsa igenom transkriberingen, 

vilket kan vara en nackdel att de då vill ändra och försköna det de har sagt. En respondent 

valde att läsa igenom sin transkribering och vid återkoppling hade personen inga 
invändningar på materialet.  

 
Nackdelen med observation enligt Merriam (1994) är hur mycket observatören påverkar 

det som observeras. Det var ett medborgarmöte vi observerade anser vi att vi inte 
påverkade observationen vi valde att inte aktivt engagera oss utan vara passiva och 

observera situationen. 

 
Vi valde även att göra dokumentstudie, vilket kan medföra nackdelar. Vid intervjuerna och 

observationen utgick vi ifrån vårt syfte med studien medan dokumenten inte utformas 
utifrån vårt syfte och materialet kan således kännas ofullständigt (Merriam, 1994). Det kan 

också enligt Merriam (1994) vara ett problem angående dokumentens äkthet. Offentliga 
dokument som ska vara objektiva kan vara förvridna, vilket forskarna inte uppfattar. Vi har 

valt att använda dokumentstudier som stöd för att kunna bekräfta det som respondenterna 

berättat vid intervjutillfällena. Samtidigt är dokumentstudier komplement till information 
som vi anser nödvändig för syftet med studien. Då det är kommunens dokument som 

studerats, där kommunen även förespråkar transparens gentemot samhället, borde det som 
står i dokumenten stämma. 
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Problematiken med det hermeneutistiska perspektiv som studien tar är det viktigt att 

åsidosätta sina egna tankar och fördomar för att inte försöka bekräfta det man tror och 

tänker (Ödman, 2007). Det är en risk som vi har i åtanke då vi ständigt försöker ha ett 

öppet förhållningssätt till det empiriska materialet vi samlat.   

2.9 Summering		

Som tidigare nämnt är studien kvalitativ med en abduktiv metodologisk ansats. Då studien 

är en fallstudie, där syftet är att analysera ett specifikt fall, är den abduktiva ansatsen 
lämplig för att kunna besvara syftet. För att kunna bidra med förståelse kring 

gränsproblematiken i etableringsfasen av ett kommunalt samhällsbyggnadsprojekt valde vi 

ett hermeneutistiskt perspektiv. Det ger oss möjligheten att analysera en del av en helhet 
där förståelsen successivt fördjupas. Tidigare forskning blir därför viktig för att kunna tolka 

den nya empirin. För att kunna bidra med ökad förståelse ansåg vi även att informationen 
behövde trianguleras. Då gränser inte är något som specifikt tydliggörs i dokumenten ansåg 

vi att de ändå var viktiga för att kunna, med stöd i teorin, notera de gränser vi kunde 
identifiera. Dokumentstudier och observationen har sedan legat till grund för att kunna 

resonera och utveckla informationen från intervjuerna. Vi ställde oss frågande till 
materialet för att ta reda på hur kommunen arbetar med att sätta gränser, hur de kan 

påverka projekten och vad det innebär för kommunen. 
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3 Teoretisk	referensram		

Teorin som presenteras har legat till grund för vår förförståelse av empirin samt fungerat 
som ett stöd i analysen. Fokus för studien är att öka förståelsen om gränser i 

etableringsfasen av ett kommunalt samhällsbyggnadsprojekt. För att skapa förståelse för 
kommunernas komplexa verksamhet presenteras teorier om hur organisationer styr och 

samverkar sin verksamhet. Det är även viktigt att förstå motiven och planeringen bakom en 
investering då det ligger till grund för utformningen och etableringen av projekt. För att öka 

förståelsen om gränser presenteras teorier där gränser definieras och förklaras ur olika 
perspektiv. Fokus har varit att ge oss en bred kontext för att kunna identifiera gränser i det 

empiriska materialet. 

3.1 Organisatoriska	fält		

En viktig synvinkel av begreppet organisationsfält är enligt Powell och DiMaggio (1991) 
förmågan hos en specifik eller en uppsättning av organisationer att styra fältets handlingar. 

Organisationer kan styra fältet enligt två principer. Enligt den första principen ger 
organisationen, relativt storleken, aktörer olika mycket makt att diktera andras handlingar. 

Aktörer i större organisationer är mer benägna att få andra organisationer att följa med 

samverkande åtgärder i den utsträckning de kan hota de mindre aktörerna. Enligt den 
andra principen, i den utsträckning alla medlemmar drar nytta av bildandet av stabila 

regler, kan samarbete förväntas (ibid). Denna syn skiljer sig något från de institutionella 
teorierna, som speglar de normativa aspekterna på organisatoriska områden, och fokuserar 

istället på det organisatoriska områden som en konstruktion som bygger på de olika 
organisationernas intressen. Stabiliteten i det organisatoriska fältet beror här på 

möjligheten till att en särskild syn på det organisatoriska fältet hålls på plats av aktörerna 
med intresse för den gemensamma synen (Powell & DiMaggio, 1991). 

 

Powell och DiMaggio (1991) menar att den interna organisationen och organisationsfältet 
ger villkor som begränsar aktörernas beteende samtidigt som det ger möjlighet till 

innovativt samarbete. För att dessa villkor ska fungera krävs en modell av aktörerna i 
organisationen, då de måste tolka sin interna och externa miljö, och ha befogenheter att 

agera för att upprätthålla och förändra sin organisation. De menar att aktörerna skapar en 
syn av världen för att förenkla den och ofta kommer deras uppfattning utformas efter deras 

egna intressen. Dessa intressen kommer sedan generellt återspegla den ställning aktörerna 

har i en social struktur samt deras förmåga att formulera en sammanhängande bild baserat 
på den positionen (ibid). 
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Enligt Meyer och Rowan (1977) är formella organisationer allmänt förstådda som system 

för samordnade och kontrollerade aktiviteter. Det uppstår när arbetet är integrerat i 

komplexa nätverk av tekniska relationer och gränsöverskridande utbyten. Det skapas 
professioner, policys och program jämsides de produkter och tjänster som de är förstådda 

att producera rationellt. Detta gör det möjligt för många nya organisationer att träda fram 
och tvinga befintliga organisationer att skapa nya metoder och förfaranden. Detta bidrar till 

att organisationer är drivna att införliva de metoder och förfaranden som definieras av 
befintliga rationaliserade begrepp av organisationsarbete och institutionalisering i 

samhället. De organisationer som gör det ökar deras legitimitet och deras 

överlevnadsutsikter oberoende av den omedelbara effekten av de nya rutinerna och 
förfarandena (ibid). 

 
Meyer och Rowan (1977) menar vidare att ett centralt problem i organisationsteori är att 

beskriva de förhållanden som ger upphov till en rationaliserad formell struktur.  Den 
rationella formella strukturen antas vara det mest effektiva sättet att samordna och styra de 

komplexa relationella nät som finns i modern arbets- eller teknisk verksamhet (Scott, 1975). 
 

När marknaden för en specifik organisation expanderar blir relationsnätverken mer 

komplicerade och differentierade, och organisationen måste då hantera fler interna och 
gränsöverskridande beroendeförhållanden. Faktorer såsom storlek (Blau, 1970) ökar 

komplexiteten i de interna förbindelserna, och arbetsfördelningen mellan organisationer 
ökar de gränsöverskridande problemen (Thompson, 1967). Teknik är också en bidragande 

faktor till den ökade komplexiteten (Woodward, 1965). Behovet av samordning ökar under 
dessa förhållanden och eftersom formellt samordnat arbete har konkurrensfördelar 

tenderar organisationer med rationaliserade formella strukturer att utvecklas (Meyer & 

Rowan, 1977). 
 

Enligt Meyer & Rowan (1977) är det ingen ny observation inom nyinstitutionell 
organisationsteori att organisationer är strukturerade av fenomen i sina miljöer och 

tenderar att bli isomorfa med dem. En förklaring av sådan isomorfism är att formella 
organisationer matchas med sina miljöer genom tekniska och utbytbara ömsesidiga 

beroendeförhållanden. Denna förklaring hävdar att strukturella element sprids ut eftersom 

det skapas en gränsöverskridning för organismer. Organisationer som innehar dessa 
strukturella element, och som är isomorfa med miljön, kan klara sådana 

beroendeförhållanden. En annan förklaring till parallellen mellan organisationer och deras 
miljöer är att organisationer strukturellt reflekterar den socialt konstruerade 

verkligheten.  Enligt den institutionella uppfattningen som utvecklats tenderar 
organisationer att förlora sina tydliga och avgränsade enheter (Meyer & Rowan, 1977). 
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3.2 Investeringar	och	motiv	

I kommunal investeringsplanering som hanterar extraordinära beslut är mentala och 

faktiska låsningar vanligt förekommande (Sahlin-Andersson, 1981). De faktiska låsningarna 

är låsningar som tar sin form tidigt i beslutsprocessen och blir styrande för projektets 
framtid. Detta kan exempelvis vara en begränsning till en viss markyta eller viss byggnad. 

De mentala låsningarna är att i stora projekt, där många olika aktörer är berörda, 
förekommer det ofta låsningar till originalidén och det blir således svårt att ompröva 

idéerna. Det krävs även att en eller flera aktörer är drivande för att projektet ska drivas 
framåt. Om det inte finns drivande aktörer kan det medföra att planeringen står stilla. 

Vidare hävdar Sahlin-Andersson (1981) att genom låsningarna sorteras alternativa idéer för 

investeringen bort. 
 

Bengtsson (2013) anser att det finns problem för mindre kommuner att göra stora 
investeringar. De har ofta begränsade resurser att tillgå, vilket bidrar till svårigheter att 

genomföra investeringen på ett samhällsekonomiskt lönsamt sätt. Det är svårt att nå rätt 
omfång av investeringen och samtidigt nå lönsamhet. Mindre kommuner har också svårt 

att få resurserna att räcka till icke obligatorisk verksamhet som kulturhus och 

idrottsarenor. Investeringen kan också enligt Bengtsson (2013) vara för stor för att täckas 
av budgeterad finansiering.  

 
Vid investeringar med en annan part skapas inte ett engagemang (commitment) enbart av 

finansiella investeringar. Ett engagemang kan även skapas genom psykologiska och sociala 
investeringar, alltså att aktören visar intresse av den andra partens verksamhet (Aharoni, 

1966). Vid en eventuell utredning om att investera kan medarbetare i eller utanför företaget 
känna att det finns ett engagemang. Till följd av det kan det skapas oönskade effekter ifall 

beslutet blir att inte investera eller att de får avslag på investeringsförslaget. Aharoni (1966) 

menar att relationen mellan parterna och framtida samarbeten kan förstöras och inte vara 
aktuella längre. Genom att en utredning påbörjas känner den investerande parten att de 

måste investera för att inte förstöra framtida möjligheter eller sociala sammankomster 
(ibid). 

  
Andersson (1998) anser att samhällsinvesteringar oftast utgår från ett motiv som sedan 

ligger till grund för att projektet utformas, finansieras och genomförs. Ett motiv som är 

vanligt för städer och kommuner vid investeringar är att bli attraktiva (ibid). Motivet att bli 
en attraktiv stad är ett sätt att organisera den kommunala verksamheten. Vidare menar 

Andersson (1998) att kommuner kan organisera sig för att antingen bli en 
fördelningsmässigt attraktiv stad eller att skapa en attraktiv stad utifrån en 
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samhällsekonomiskt effektiv stad. Fördelningsmässigt attraktiv stad innebär att politikerna 

rangordnar hur fördelningarna ska ske medan samhällsekonomiskt attraktiv stad innebär 

att om en grupp i samhället får det bättre kommer en annan grupp få det sämre (ibid).  
 

Brorström (2010) menar att det finns en förväntning att projekt har positiva effekter i 
faktorer som identitet och tillväxt. Det gör att faktorerna blir bakomliggande motiv för 

investeringen. Vidare menar Brorström (2010) att det är svårt att ha tillväxt och identitet 
som motiv för investeringar då det är nästintill omöjligt att säga vad som skapar både 

identitet och tillväxt. Ändå är det många projekt vars motiv är tillväxt och identitet. 

Kommunens verksamhet är komplex och satsningen på ett identitetsprojekt måste också 
stämma överens med kommunens verksamhet, som idag handlar om att vara en 

välfärdsproducent och serviceorganisation (Adolfsson & Solli, 2009). Det gör att satsningen 
behöver ha en koppling till den vanliga verksamheten, för att inte bortprioritera den 

ordinarie verksamheten (Adolfsson & Solli, 2009).  

3.3 Gränser		

3.3.1 Vad	är	gränser?		

Utan gränser kan ett utrymme inte vara ett utrymme, eftersom ett utrymme inte kan 
särskiljas från andra utrymmen utan gränser. Med andra ord skulle människorna inte veta 

hur ett utrymme skulle observeras och inte heller skulle vetskapen om hur villkoren är för 
att komma in eller lämna utrymmet finnas. Gränser handlar även om hur utrymmen 

försvaras, främjas och integreras. Enheter, som kan vara grupper, organisationsenheter, 
institutioner eller samhällen arbetar med gränsvärden, som påverkar interaktionen mellan 

dem (Hernes, 2004b). 

 
Enligt Löfström är gränser något som medarbetarna förhåller sig till, som antingen kan 

vara föremål eller styrsätt för verksamheten. Allt beror på hur projektet ska genomföras och 
vilken väg ledningsgruppen vill ta projektet (Löfström, 2010). Gieryn (1983) menar att 

gränser används för att styrka verksamheten och ge verksamheten en egen identitet som 
kan försvaras gentemot hemorganisationen. 

 

Barth (1969) ansåg att det är de etiska gränserna som definierar grupper och inte den 
kulturella miljön som omsluter arbetsgruppen. Det är vanligare att studera hur kultur 

bildas genom differentiering snarare än hur differentiering upprätthålls när grupper 
kommer i kontakt med varandra. Barth (1969) kom fram till att fokus ska ligga på 
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gränserna för grupperna, eftersom det är gränserna som visar de viktigaste egenskaperna 

hos gruppen. 

 
Gränser är oundvikligt komplexa och det är viktigt att komma i kontakt med deras 

sammansatta natur (Hernes, 2004b). Hernes (2004b) utgår ifrån fyra idéer kring gränser. 

v Gränser är centrala, organisering handlar om att skapa, flytta eller stärka 

gränser 
v Gränser är sammansatta, organisationer består av flera avdelningar där alla har 

sina egna gränser. 

v Gränser är ständigt föremål för konstruktion och återuppbyggnad 
v Gränsegenskapen återspeglar arbetsområdet. 

 
Enligt Hernes (2004b) utsätts organisationer inte bara för bredare mängd interna 

mekanismer för samordning, utan även att mekanismer överlappar varandra. Det bidrar till 
att samordningsmekanismer kan isolera varandra samtidigt kan de förstås av sättet de 

sammanhänger med varandra. De är kopplade till tid och rum som kallas för det rumsliga 
fältet. Organisationsfält består av ett antal mekanismer som kommer i kontakt med 

varandra på olika sätt. Dessa organisatoriska enheter är inte begränsade till formella 

organisationer, men kan innefatta enheter från stora stabila strukturer ner till mindre, 
informella grupper eller nätverk. Antagandet är att om förändring är ett centralt fokus, då 

är andra egenskaper än storlek mer värdefullt (ibid). 
 

Gränser är inte "biprodukter" av organisationen, utan snarare att organisationer utvecklas 
genom gränsöverskridande processer. En organisation framträder genom att 

organisationen skiljer sig gentemot andra (Hernes, 2004a). Detta gör enligt Luhmann 

(1995) att gränser är inbyggda i organisationen och inte tillfälliga. Hernes (2004a) menar 
att gränser uppstår och dras om genom interaktion. Gränser är inte förinställda, statiska 

eller miljöanpassade utan de dras successivt och flera gånger om. Det gör att gränser ofta är 
baserade på tidigare erfarenheter och förändringar i miljön (Hernes, 2004a). 

3.3.2 Gränsobjekt		

Gränsobjekt är föremål som är formbara nog att anpassa sig till lokala behov. De är 

begränsade hos de aktörer som använder dem och samtidigt tillräckligt robusta att 
upprätthålla en gemensam identitet för plattformen. Gränsobjekt är svagt strukturerade i 

gemensam användning och blir start vid enskild individs användning. De kan vara 
abstrakta eller konkreta och har annorlunda betydelser i olika sammanhang. Deras struktur 

är gemensam nog för mer än ett sammanhang som ett sätt att översätta och göra dem 
igenkännliga. Skapandet och förvaltningen av gränsobjekt är en nyckelprocess för att 
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utveckla och upprätthålla sammanhållning över korsande sociala världar (Star & 

Griesemer, 1989). Enligt Löfström (2010) är gränsobjektet tankar och idéer som kan 

objektifieras och som på något sätt är formbara för att aktörer ska kunna diskutera och 
förhandla om det för att tillsammans komma fram till ett gemensamt avtal som alla är 

nöjda med. 
 

Objekt och metoder betyder olika saker i olika världar och aktörer står inför uppgiften att 
förena dessa om de vill samarbeta. Försoning kräver stort arbete för alla parter. 

Samförstånd är inget nödvändigt för att samarbeta eller utföra ett framgångsrikt arbete 

(Star & Griesemer, 1989). Star och Griesemer (1989) kom fram till en modell där de 
kartlägger hur olika aktörer ser på ett gränsobjekt. Genom att förhandla fram ett 

gemensamt synsätt för gränsobjektet, minskas osäkerheten samt risken att förlora 
samarbetet med andra aktörer. När ett gemensamt synsätt förhandlats fram handlar det om 

att försvara det synsättet mot andra aktörer som inte håller med. Enligt Star och Griesemer 
(1989), fungerar gränsobjekt som ett samspel mellan aktörerna och objekten används på 

olika sätt för att kunna anpassas till det lokala behovet, i detta fall projektet. De menar 
också att det inte är nödvändigt att alla aktörer fullt ut behöver förstå gränsobjekten 

eftersom det fungerar som en del av samarbetet, kommunikationen och förhandlingar. 

Figur 2: Star och Griesemer (1989:390) modell om gränsobjekt designad av författarna   

Vid Star och Griesemer (1989) studie av ett naturhistoriskt museum kom de fram till 

följande fyra gränsobjekt: 

v Förvaringsplats, där flera olika personer kan använda eller låna för sitt egna 
ändamål utan att direkt förhandla om skillnader i syfte. 

v Idealtyp, fungerar som ett sätt att samarbeta och kommunicera. Det är en 
arbetsplan för alla parter. Det består av konkreta och teoretiska data som 

fungerade som ett sätt att kommunicera över de sociala världarna. 
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v Sammantagna gränser är föremål som har samma gränser men med olika 

interna innehåll. Sammantagna gränser uppstår i sättet av hur data samlas 

in och när arbetet utförs vid ett stort geografiskt område. 
v Standardiserade former är gränsöverskridande objekt som utformats genom 

kommunikation mellan olika arbetsgrupper. 
 

Ett sätt att bemästra gränser är enligt Wenger (1998) att använda sig utav gränsobjekt, ofta 
konstprodukter, och genom att använda sig utav möten, konversationer och besök. Tvärtom 

menar Engeström, Engeström och Kärkkäinen (1995) att överbrygga gränser är svårt utan 

att skapa en delad mening genom gemensamma problem och utan att bero på användandet 
av vanliga konstprodukter såsom rutiner, förfaranden och språk. Carlile (2002) 

argumenterar att för att vara framgångsrik behöver gränsobjekten vissa funktioner såsom 
ett delat språk, och de måste också ge förutsättningar för lärande samt främja delade 

kunskaper. Med gränsobjekt medföljer så kallade gränsorganisationer som är en plattform 
för samverkan, där arbetsområdet kartläggs och nödvändiga resurser ges. Gränsobjekt och 

gränsorganisationer är trots det inte lätt att urskilja då det kan te sig på många olika sätt 
(Löfström, 2010). 

3.3.3 Gränser	i	samverkansprojekt		

Brorström (2010) menar att när ett projekt påbörjats skapar det gränser mot andra 

kommuner samtidigt som gränserna inom kommunen suddas ut. Alltså att kommunen 
avgränsas medan de organisatoriska gränserna försvinner. Genom samverkansprojekt blir 

det svårt att avgöra vem det är som styr projektet och fattar besluten (Löfström, 2010). 
Vidare anser Löfström (2010) att gränsarbetet inom samverkansprojekt inte bara sker inom 

projektet, alltså mellan medarbetarna, utan att det även är andra aktörer utanför 

verksamheten som påverkas av samverkansprojektet.  Enligt Brorström och Johansson 
(1992) har detta gjort att gränser har utvecklats med större utsträckning av samverkan. 

Gränser kan förekomma inom olika enheter, men enligt Brorström och Johansson (1992) 
växte gränser fram då små specialiserade enheter var tvungna att samverka med andra 

enheter för att lyckas genomföra sina uppdrag. Brorström (2010) menar att vid ett 
identitetsprojekt måste kommunen arbeta över gränserna för att lyckas med satsningen. 

Detta utifrån att ett partnerskap bildas med de aktörer som är involverade i projektet, vilket 

kan vara en eller flera delar av kommunen. Sahlin-Andersson (1986) beskriver etableringen 
av projektet som konkretiseringsprocessen där projektet definieras och andra alternativ 

sorteras bort. Det bidrar till att det valda alternativet blir tydligare och mer konkret för 
aktörerna involverade i projektet och till följd av detta minskar osäkerheten i och runt 

omkring projektet (Sahlin-Andersson, 1986). 
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Gränser är ett viktigt område vid projektorganisering då det är gränser som preciserar vad 

projektet är. Sahlin-Andersson (1986) menar att i integreringsstadiet av ett projekt är det 

viktigt att projektet isoleras och begränsar antalet inblandade aktörer. Planned isolation är 
ett begrepp som används ofta i litteraturen om gränser, vilket betyder att projektet inte ska 

ha några begränsningar i tid och rum (Jensen, Johansson & Löfström, 2007). Detta är 
något som Stenberg (2000) nämner i sin studie och menar att tid och rum är viktigt för att 

ett möte mellan aktörerna ska kunna ske. För att detta möte ska kunna ske behövs gränser 
för den gemensamma plattformen (Stenberg, 2000). Med tid och rum anser Lundin och 

Söderholm (1995) att det ökar möjligheten för att skapa tydliga mål och samtidigt komma 

ifrån komplexiteten som gränser kan skapa. Sahlin-Andersson (2002) anser att 
definieringen av gränser är inget som bara sker i den skapande fasen av projektet. Det är 

också en process som pågår ständigt, där gränser ska preciseras, finnas och förändras för 
både de omgivande aktörerna samt inom projektgruppen (Sahlin-Andersson, 2002). 

 
Vid samverkansprojekt skapas inte bara gränser utan de definieras, blir antingen otydliga 

eller tydliga, överskrids eller bevaras (Lindqvist, 2000). Genom samverkansprojekt 
organiseras verksamheten, vilket kan innebära att gränser överskrids som tidigare styrt 

organisationen (Lindqvist, 2000). Machington, Grimshaw, Rubery och Wilmott (2005) 

anser att gränser blir allt mer otydliga och går in i varandra, därför skapas 
nätverksorganisationer. Det som menas med nätverksorganisationer är att de är 

projektintensiva, alltså en temporär organisation med samverkan av olika aktörer 
(Machington m.fl., 2005). Då temporära organisationer blir allt mer vanligt förekommande 

anser Hernes (2004b) att organiseringen och styrningen som sker mellan organisationer 
måste studeras, inte bara organisationer, vilket bidrar till att gränser blir ett centralt 

område att analysera. Löfström (2010) menar att vid samverkan behöver aktörerna något 

att samverka om och samverka med, detta gör att gränser definieras eller omdefinieras för 
att skapa samverkan igen. Det innebär att gränser behöver analyseras för att samverkan ska 

finnas (Löfström, 2010) 
 

Brunsson och Sahlin-Andersson (1998) menar att när organisationer skapas sker det i tre 
olika steg. Först skapas en identitet, sedan ska aktiviteter och handlingar samordnas och i 

det sista steget ska en styrning och kontroll av organisering ske utifrån ett ändamål. 

Gränser är centrala i alla de tre stegen. Genom att ha en tydlig beskrivning av vad som är 
projektet och vad som inte ingår i projektet skapas en identitet och en upprätthållning 

(ibid). Med en beslutshierarki får organiseringen information om vilka medarbetare som är 
involverade i organisationen och vilka ledningen styr över. I det här steget koordineras även 

aktiviteter. I sista steget klargörs syftet och målet med organiseringen vilken blir en klar 
gräns för organisationen (Brunsson & Sahlin-Andersson, 1998). 
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Gränser är något som finns under projektets hela livscykel och regleras konstant för att 

kontrollera omständigheterna mellan omgivningen och projektet men även 

handlingsutrymmet som aktörerna i projektet har. I avslutningsfasen av projektet är viktiga 
faktorer hur det vidmakthålls och regleras för dess omgivning. Detta är viktiga faktorer som 

gäller både för strukturella och konceptuella gränser. Dock skiljer sig det något åt då 
strukturella gränser avgör framtiden, huruvida projektet ska hållas vid liv medan 

konceptuella gränser avgör uppgiftens plats i framtiden (Jensen, Johansson & Löfström, 
2007) 

3.3.4 Olika	perspektiv	på	gränser		

Organisatoriska, interorganisatoriska och institutionella gränser 

De organisatoriska gränserna beskriver gränser som kan uppstå inom organisationen, när 
olika enheter i en organisation samverkar i ett projekt. Ett exempel som beskrivs är i en 

funktionell organisation, där den upplevda omfattningen av projektet är begränsat till den 
funktionella organisationens gränser; att exempelvis ingenjörsavdelningen vill fortsätta 

utföra sitt arbete oberoende av exempelvis marknadsföringsavdelningen (Project 

Management Institute, 2000) 
 

Interorganisatoriska gränser skiljer vilka aktiviteter och resurser som finns inom 
verksamheten och vad som inte finns inom verksamheten (Löfström, 2010). Sahlin-

Andersson (1986) menar att genom frigörandet av resurser skapas en miljö för projektet att 
verka i och att projektet anpassas efter de resurser som finns tillgängliga. Enligt Thompson 

(1967) ska en tydlig gräns dras mellan omgivningen och verksamheten. I och med att 
gränser dras, avgränsas ansvarsområden och uppdrag, vilket bidrar till att gränsen 

definierar riktningen verksamheten ska ta samt vilken kompetens personalen behöver 

(Löfström, 2010). Genom olika processer och en tydlig struktur definieras gränser som gör 
att aktörer har möjlighet att inom organisationen kontrollera och fördela de resurser som 

finns (Löfström, 2010). 
 

Vid samverkan finns det olika institutionella gränser att ta i beaktning, då det finns många 
olika avgränsningar och beteckningar angående det område som samverkan sker inom 

(Löfström, 2010). Med samverkansprojekt är det inte klart vilket område som det 

samverkas inom, vilket gör att homogeniteten inte kan bestämmas. Samtidigt förknippas 
samverkansprojekt med fler olika institutionella förväntningar som influerar 

gränsproblematiken (Löfström, 2010). 
  

Sammanfattningsvis handlar interorganisatoriska gränser om att skilja organisatoriska 
enheter ifrån varandra medan institutionella gränser belyser att organisationer arbetar 
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inom samma område, vilket gör att avgränsningar måste sättas bortom den enskilda 

verksamheten (Löfström, 2010). 

 
Strukturella och konceptuella gränser 

Strukturella och konceptuella gränser är de gränser som tydligast framträder i projekt 
(Jensen, Johansson & Löfström, 2007). Strukturella gränser representerar de fysiska 

gränserna. Det är de strukturella gränserna som skapar klarhet i det fysiska förhållandet 
likväl som lokaler för projektgruppen. Med andra ord är strukturella gränser allt vi kan 

uppfatta (Hernes, 2004a). De konceptuella gränserna skapar identifiering av projektet. De 

förklarar uppgifterna i betydelsens av projektets omgivning, det geografiska området och 
hur viktiga de olika aktörerna är för projektet (Jensen, Johansson & Löfström 2007). 

Hernes (2004a) menar att konceptuella gränser är symboliska för projektet och rör sig om 
viktiga begrepp och skildringar som förklarar projektets innebörd. 

 
Strukturella gränser ses i de fysiska avgränsningarna som görs för projektet, såsom 

geografiska området, målgrupp och samlokalisering. Detta medför att förutsättningar 
skapas för hur samverkan ska te sig. Med de strukturella gränserna bestäms förhållandet 

mellan tjänstemän i samverkansprojektet men likväl förhållandet till alla aktörer som är 

involverade och de som är brukare av projektet. Förhållandet mellan brukare och 
tjänstemän samt vilken tillgång brukarna får till projektet bestäms av de strukturella 

gränserna. Detta är viktigt för att kartlägga hur samarbetet mellan de involverade aktörerna 
ska gå till (Löfström, 2010). 

 
Konceptuella gränser ses i byråkratin, alltså i handlingsplaner och andra diverse dokument. 

De gör sig också tydliga i relationerna mellan tjänstemännen. Tjänstemännen använder 

varandras kunskaper genom utbyte av idéer, konsultationer men främst av att de 
samarbetar med varandra. Mellan brukare och tjänstemän får konceptuella gränser också 

betydelse då förhållandet mellan brukare och tjänstemännen formas. Där ska det framgå 
hur problemet brukaren har ska bemötas av tjänstemannen och vilka insatser som ska 

läggas (Löfström, 2010). 
  

Löfström (2007) sammanfattar de strukturella och konceptuella gränserna enligt följande: 

för att lyckas med projektet är de strukturella gränsernas ändamål att reglera verksamheten 
och de konceptuella gränserna förklarar innebörden av projektet. Med strukturella och 

konceptuella gränser avgränsar projektet sin verksamhet gentemot de olika aktörernas 
hemorganisationer (Jensen, Johansson & Löfström, 2007) 

Mentala, sociala och fysiska gränser 
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Granskning av gränser innebär i stor utsträckning att studera något som går att se. Med 

undantaget för konkreta strukturer såsom budgetar och arbetsbeskrivningar. Detta gör att 

de flesta gränser är osynliga eller suddiga (Hernes, 2004b). Hernes (2004a) har kommit 
fram till en tvådimensionell modell för gränser och kategoriserar gränser som mentala, 

sociala och fysiska samt efter order, skillnader och tröskel. 
  

Tabell 2: Modell för hur gränser kan analyseras enligt Hernes (2004a:13) utformad av 
författarna 

  Mental 
boundaries 
(relate to core ideas 
and concepts that 
are central and 
particular to the 
group 
organization) 

Social 
boundaries 
(relate to identity 
and social bonding 
tying the group or 
organization 
together) 

Physical 
boundaries 
(relate to formal 
rules and physical 
structures regulating 
human action and 
interaction in the 
group or 
organization) 

Ordering 
The extent to 
which boundaries 
regulate internal 
interaction 

To what extent are 
the main ideas and 
concepts decisive 
for what members 
do? 

To what extent do 
members feel that 
they are socially 
bonded together 
by, for example, 
loyalty?  

To what extent do 
formal rules or 
physical structure 
regulate the work of 
members? 

Distinction 
The extent to 
which boundaries 
constitute a clear 
demarcation 
between the 
external and the 
internal spheres 

To what extent are 
the core ideas and 
concepts distinctly 
different from 
those of other 
groups? 

To what extent are 
we socially distinct 
from other 
groups? 

To what extent does 
our formal structure 
set us apart from 
other groups or 
organizations? 

Threshold 
The extent to 
which boundaries 
regulate flow or 
movement 
between the 
external and the 
internal spheres 

To what extent can 
outsider assimilate 
core ideas and 
concepts? 

To what extent is 
it possible for 
outsiders to be 
considered full 
members of the 
group? 

To what extent do 
formal structures 
hinder the 
recruitment of 
outsiders? 

 

Mentala gränser handlar om idéer, förståelse och övertygelse som tenderar att styra 
organiserade handlingar. Kartläggningen av mentala gränser är en del av hur människor 

klarar av att förstå omvärlden (Hernes, 2004a). Sociala gränser handlar om det sociala 

förhållandet mellan människor. Det återspeglas i lojalitet, förtroende samt identitet och 
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normer. De mekanismerna är kopplade till identitet och identitet är baserat på 

gränsdragningar av grupper. Organisationer och grupper skapas efter behov av att vara 

socialt skild från andra grupper och organisationer (Hernes, 2004a). Fysiska gränser 
representerar materialuppdelning men också regler och förhållningssätt. Fysiska gränser 

såsom struktur bestämmer yttre gränser för hur uppgifter ska utföras och hur resurser ska 
användas. Fysiska gränser kan även förekomma elektroniskt och handlar då om vilka som 

har tillgång till vilka elektroniska områden, som t.ex. dokument (Hernes, 2004a). 
 

Den andra dimensionen av ramen är effekter som gränser har på organisationen. Det 

handlar om gränser som order, gränser som skillnader samt gränser som tröskelvärden 
(Hernes, 2004a). Order handlar om människors handlingar och interaktion. Det skapar 

stabilitet i förväntningarna, då människor och enheter förväntas hålla sig inom gränserna. 
Korsning av ordergränsen handlar om överträdande av organisatoriska arrangemang. T.ex. 

bryta formella regler (fysiska gränser), bryta mot sociala normer (sociala gränser) eller 
utöva irrlära (mentala gränser) (Hernes, 2004a). Gränser som skillnader handlar om 

identitetsmarkörer som förmedlar tydligt hur fysiska, sociala och mentala egenskaper 
skiljer organisationen från sin miljö. Organisationer bildas genom att det dras en gräns från 

den yttre miljön (Hernes, 2004a). Organisationer kan särskiljas fysiskt genom att skapa en 

social struktur som skiljer sig tydligt från andra. Skillnaden i struktur kan ha sin egen 
betydelse för dem inom och utanför organisationen. Sociala skillnader upprätthålls genom 

symboler som konstprodukter, men de upprätthålls också genom berättelser och myter. 
Skillnad kan vara viktigt mellan organisationer, men det verkar vara minst lika viktigt för 

ledare som vill ändra en grundläggande aspekt av den nuvarande organisationen genom att 
dra en linje mellan nutiden och framtiden. Skillnad genom mentala gränser återspeglar 

idéer och övertygelser genom vilka organisationen skiljer sig från sin yttre miljö. Den tredje 

effekten av gränser är tröskelvärden. Mycket höga trösklar betyder att en organisation 
strikt reglerar gränserna. En konsekvens kan vara att organisationen förblir intakt över 

längre tid. Lågt tröskelvärde betyder emellertid en högre grad av utbyte med den yttre 
miljön och har som huvudämne konsekvens en högre grad av flexibilitet (Hernes, 2004a). 

Fysiska gränser kan begränsa eller tillåta rekrytering genom att exempelvis införa formella 
kriterier som utbildning eller erfarenhet av nya rekryter. Sociala gränser kan fungera som 

tröskelvärden i den meningen att nykomlingarna finner det mer eller mindre lätt att vara 

socialt accepterade. Täta sociala gränser tenderar att begränsa mångfalden av människor. 
Mentala gränser kan spegla omfattningen av vad som finns tillgängligt för utomstående 

(Hernes, 2004b). 
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3.4 Gränser	i	projektets	etableringsfas		

I etableringsfasen av projektet måste delar i projektet klargöras. Detta kan exempelvis vara 

vilken uppgift projektet har, vilka som ska arbeta med projektet, under vilken bestämd 

tidsperiod som projektet ska verka och med vilka resurser. Projekt används ofta som ett 
verktyg för att bryta rutiner och finna nya arbetssätt som avviker från vad den permanenta 

organisationen i vanliga fall använder sig av (Jensen, Johansson & Löfström, 2007; 
Löfström, 2010). Sahlin-Andersson (2002) menar att gränsproblematiken är en ständig 

process. Gränser sätts och aktörer förhåller sig till dessa men, de måste allt eftersom 
uppdateras och definieras på nytt. Detta gäller projektets företrädare men även aktörer från 

omgivningen (Sahlin-Andersson, 2002) 

 
Avgränsning av ett projekt handlar bland annat om att utveckla och bibehålla skillnader 

gentemot omvärlden. Det är inte alltid syftet utan det handlar snarare om att skapa 
tillhörighet, även om den icke avsedda effekten inte är oundviklig. I samverkansprojekt 

genomförs ofta samlokaliseringar för att samla de olika organisationernas handläggare för 
att skapa en ny projektgrupp. Det kan vara svårt att klargöra vad som är skillnaden mellan 

projekt och den ordinarie organisationen, då det finns tydliga likheter mellan dem. Men att 

inte klargöra de strukturella och konceptuella gränserna kan skapa problem för den 
ordinarie verksamheten samt projektet. Det kan försvåra för uppdragsgivaren att 

kontrollera och styra projektet om det inte finns tydliga gränser. Om det försvårar för 
uppdragsgivaren, blir det även svårt att driva projektet framåt, speciellt om det inte finns 

klarhet om vad de externa aktörerna gör för projektet respektive sin hemorganisation 
(Jensen, Johansson & Löfström, 2007). 

 
Tabell 3: Modell för gränser i etableringsfasen enligt Jensen, Johansson och Löfström 

(2007:176) 

  Strukturella gränser Konceptuella gränser 

Etablering  Projektorganisationen avskiljs Uppgift klargörs   
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3.5 Sammanfattning		

Referensramen har sammanfattningsvis presenterat vad tidigare forskning har kommit 

fram till gällande organisationsteori, investeringar och motiv samt gränser i projekt. Vi har 
valt att redogöra för de gränser som är vanligt förekommande, både för projekt i allmänhet 

och offentlig sektor i synnerhet. Fokus har varit att öka förståelsen för uppkomsten av och 
hanteringen av gränser i etableringsfasen av ett kommunalt samhällsbyggnadsprojekt. Vi 

ämnar att i vår studie utgå ifrån Jensen, Johansson och Löfströms (2007) kategorisering av 

strukturella och konceptuella gränser i analysen av det material vi fått fram i 
empiriavsnittet i syfte att underlätta kategorisering, reflektion och tolkning. Vi kommer 

med hjälp av teorierna diskutera fram i vilken process gränser uppstår och varför. Vår 
förhoppning är att genom detta bidra med ökad förståelse för uppkomsten och hanteringen 

av gränser i ett kommunalt samhällsbyggnadsprojekt.  
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4 Empiri	

4.1 Verksamheten		

Motala kommun har upprättat ett ledningssystem för att styra och leda verksamheten. De 
bärande delarna i systemet är; kärnvärden, organisation och roller, vision och politiska 

prioriteringar, målstyrning och uppföljning, verksamhetsutveckling och styrdokument. Det 
är här riktlinjer för organisering och styrning samt alternativa driftsformer tas upp (Motala 

kommun, LedMot - Ledningssystem för Motala kommun, 2014). 
 

För att klargöra de olika rollerna som finns inom kommunen benämner Motala kommun 

“den politiska rollen” och “tjänstemannarollen”. Detta för att det krävs ett samspel mellan 
förtroendevalda och tjänstemän. Genom tydliga roller vill Motala kommun öka 

möjligheterna att skapa nytta för medborgare och kunder. Skillnaderna är att de 
förtroendevalda i första hand ska utgå från medborgarperspektivet i ledning och styrning 

medan tjänstemännen utgår från ett kund- och verksamhetsperspektiv. Alltså blir det fokus 
på samhällsnytta kontra kundnyttan. De nämner även att ”De tjänstemän som har sitt 

uppdrag nära kopplat till den politiska verksamheten, arbetar med samhällsutveckling 

eller har en myndighetsroll ska förhålla sig till detta perspektiv” (Motala kommun, 
LedMot - Ledningssystem för Motala kommun, 2014:8). 

4.1.1 Organisationsstruktur		

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ. KF består av 

förtroendevalda politiker som i sina arbetsformer ska tillämpa en tidig och öppen dialog 

med medborgarna samt följa hur kommunstyrelsen och nämnderna inom kommunen 
arbetar med just medborgardialogen. Utöver detta är det KF som beslutar om 

kommunstyrelsens övergripande vision, de politiska prioriteringarna och de gemensamma 
resultatmålen (Motala kommun, LedMot - Ledningssystem för Motala kommun, 2014). 

  
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande organ för verkställande, alltså den 
organisation som ser till att beslut verkställs. KS har ansvar, under KF, för hela kommunens 

utveckling och ekonomi samt leder och samordnar planering och uppföljning av hela 

kommunens verksamhet. KS övervakar och ser till den verksamhet som utförs av 
nämnderna och att de följer kommunfullmäktiges antagna vision och mål (Motala 

kommun, LedMot -  Ledningssystem för Motala kommun, 2014). 
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Politiska nämnder 

De politiska facknämnderna har som uppgift att se till att den verksamhet som utförs i 

kommunen fungerar och utvecklas i enlighet med gällande lagstiftning och den av KS 
bestämda inriktningen inom kommunen. De nämnder som berörs är: personalnämnd, 

bildningsnämnd, plan- och miljönämnd, teknisk nämnd, vatten- och avfallsnämnd, 
socialnämnd, överförmyndarnämnd, valnämnd och revision (Motala kommun, LedMot - 

Ledningssystem för Motala kommun, 2014). 
 

Förvaltningsorganisationen 

Den organisation som tillslut verkställer det som beslutas i KF, KS och nämnderna är 
förvaltningsorganisationen. Denna organisation är uppdelad motsvarande nämndernas och 

kommunstyrelsens uppdrag. De förvaltningar som finns är kommunlednings-, bildnings-, 
social-, plan- och miljö- samt teknisk förvaltning. Förvaltningschefen beslutar om 

förvaltningens organisation och indelningen i de utförande enheterna. Kommunens 
tjänstemannaorganisation samordnas genom kommunchefens ledningsgrupp där samtliga 

förvaltningschefer ingår och där kommunens gemensamma ärenden hanteras. 
Kommunövergripande nätverk där tjänstemän är involverade används för olika uppdrag 

inom respektive ansvarsområde för att säkerställa riktlinjerna i enlighet med 

ledningssystemet. Kommunchefen utser för kommunövergripande uppdrag ansvariga inom 
ledningsgruppen och förvaltningschef utser i sin tur ansvariga inom respektive 

förvaltning.  (Motala kommun, LedMot - Ledningssystem för Motala kommun, 2014). 

4.1.2 Politiska	prioriteringar		

Motala kommun ser sig själva ha politiska prioriteringar för mandatperioden vilka är 

uppdelade i tre huvudinriktningar. Dessa är “Ett öppet och levande Motala”, “Ett stolt och 

attraktivt Motala” samt “Ett nyskapande och hållbart Motala”. Det är alltså dessa som 
Motala kommun önskar uppnå och många av dess underliggande mål uppnås genom en 

investeringsverksamhet. I sina prioriteringar beskriver Motala kommun vilka delar inom 
kommunen som är bidragande till uppfyllandet av prioriteringarna.  Resultatmål har även 

upprättats som förutsättningar för uppfyllandet. För att skapa “Ett stolt och attraktivt 
Motala” beskrivs besöksnäringen och evenemang i Motala kommun. Där beskrivs Motala 

som ett skyltfönster och som en inbjudan till omvärlden. De vill attrahera fler företag och 

besökare till kommunen. De påstår även att attraktiva miljöer med stark identitet blir allt 
mer viktigare och vill därför stärka sig själva genom att skapa detta. De vill även stärka sitt 

varumärke som evenemangsstad ytterligare (Motala kommun, 2017). 
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4.2 Investeringar		

Investeringsverksamheten för Motala kommun utgår från förvaltningarnas 

verksamhetsanalyser och behovsanalyser. Där tar den politiska majoriteten ställning till 

avvägningar och strategier för de olika budgetarna. Kommunen har i dagsläget en 
investeringsprocess som är i förändring som syftar till att förbättra tydligheten gällande 

behov, beslutsunderlag, ekonomiska mål, driftkonsekvenser samt ansvar/roller. 
Nämnderna ska i vissa delar fatta beslut om investeringar på projektnivå. Genomförande 

och uppföljningsansvar tilldelas en nämnd/styrelsen (Motala kommun, 
Planeringsförutsättningar, 2017). 

 

Motala kommuns investeringsprocess omfattar olika typer av investeringar då de ofta är av 
olika karaktär och omfattning kategoriseras de i planering, beslut och uppföljning. De olika 

typerna av investeringar är strategiska investeringar, reinvesteringar, 
rationaliseringsinvesteringar, intäktsfinansierade investeringar samt investeringar inom de 

taxefinansierade verksamheterna Vatten och Avfall (Motala kommun, 
Planeringsförutsättningar, 2017). Investeringsbeslut i kommunen kan ha olika motiv 

beroende på vilken enhet som frågas. För samhällsbyggnadsenheten finns det ett motiv 

bakom investeringar som görs och det är att få fler människor att flytta till kommunen. 

 
”Vår enhet samhällsbyggnad är det tillväxt, alltså att kommunen ska 

växa/…/ Vi ser till att kommunen växer och vi vill bygga fler bostäder, få hit 
A/S Lalandia eller andra näringsidkare som betyder tillväxt för kommunen” 

R1 

 
Motala kommun beskriver att de vill gå mot projektbundna beslut med en mer långsiktig 

planering i investeringsprocessen. Tidigare har de haft ettåriga beslut med plan för år två 
och tre. Detta är ändrat för att nå den långsiktiga planeringen som är nödvändig ur ett 

finansieringsperspektiv (Motala kommun, Planeringsförutsättningar, 2017). Denna process 
gäller för samtliga nämnder och syftet är att ”…säkerställa att styrning av investeringar 

genomförs ur ett helhetsperspektiv” (Motala kommun, Planeringsförutsättningar, 

2017:34). 
 

Det måste i investeringsprocessen och i början av projektet dra viktiga gränsdragningar. En 
av respondenterna menar att behoven av investeringarna först kommer från verksamheten. 

Sedan tar den verkställande förvaltningen över och utformar en behovsanalys där en tydlig 
gränsdragning är viktig och att det är just de som tar fram behovsanalysen, vilket innefattar 

utformning, förbrukning och kapitalkostnader. Denna enhet ansvarar också för 
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genomförande- och uppföljningsansvaret av investeringen, framförallt när det gäller den 

ekonomiska ramen där de fått en ram att hålla sig inom. Enheten har här ansvaret att hålla 

ihop processen men enligt respondenterna måste de givetvis också involvera verksamheten 
där behovet finns och således bilda en slags styrgrupp för projektet. 

4.2.1 Ekonomiska	ramar	

I behovsanalysen undersöks behovet av investeringar som samtidigt utgör underlag till ett 
arbete med prioriteringar. Denna analys ger en detaljerad investeringsbudget för respektive 

projekt genom en treårsplan med en kompletterande plan för ytterligare sju år (Motala 

kommun, Planeringsförutsättningar, 2017). I planeringsförutsättningarna sammanställer 
kommunen förutsättningarna för kommande verksamhetsår och då får verksamheten de 

preliminära ekonomiska ramarna som de ska hålla sig inom i den löpande verksamheten. 
Därefter fattas inriktningsbeslut för investeringarna, där de har en deadline att förhålla sig 

till men som inte alltid hålls. 
 

”För är vi inte framme i juni månad då innebär det ju oftast att 

investeringarna förskjuts i tiden. Vi måste fatta ett beslut före sommaren, för 
det ska till projektering och allt möjligt under hösten så att man ska kunna 

genomföra det i början av året sen” 
R3 

 
Det är alltså vanligt att dessa beslut förskjuts i tiden. En anledning som respondenterna ger 
är att ju mer investeringar och behov som finns, desto mer förskjutningar blir det. 

Dessutom påverkas detta utav genomförandekapaciteten inom kommunen, då de flesta 

projekten utförs i egen regi, vilket innebär att arbetskapaciteten ses som en begränsad 
resurs, men även en begränsning ekonomiskt. Här ser Motala kommun en förstärkning i 

samhällsbyggnadsenheten där exempelvis planarkitekter anställts på grund av de ökade 
samhällsbyggnationerna i kommunen. 

 
Respondenterna menar att nästan alla behov signaleras från verksamheten och att ”… i den 

allra bästa av världar så finns det ju också alternativ där politiken har att ta ställning till 
oftast.” (R3). Respondenten menar att det oftast förekommer endast ett förslag från 

tjänstemännens sida som politikerna sedan tar ställning till. Investeringsprocessen skiljer 

sig i en kommun och direktiven samt budgetarbetet sker hos de politiska partierna där 
beslut om investeringar tas och slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige. Vidare menar 

respondenterna att det givetvis kommer akuta behov för kommunen och att det då brukar 
finnas reserver att tillgå. 
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”Det är ju väldigt sällan man gör av med alla investeringspengar under ett år 

utan det blir alltid förskjutningar så att man brukar ha pengar” 

R4 
 

Det är sällan som samhällsbyggnadsenheten får avslag på de investeringarna de vill göra, 
dock vilar det ett ansvar över dem då ett godkännande för en investering även ger ansvar. 

Ett ansvar att investeringsbudgeten och investeringsåtagande stämmer överens med det 
som de faktiskt klarar av att genomföra. På de senare åren har det visat sig att 

investeringsbudgetarna har ökat på grund av tillväxt i kommunen och att de ekonomiska 

resurserna finns. Problemet är att de inte hinner med att genomföra alla sina åtaganden då 
det saknas resurser och samtidigt har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. 

   
Kommunen bedömer att investeringstakten kommer att vara hög de kommande åren och 

för att kunna genomföra beslutade investeringsprojekt ställs det krav på samordning 
mellan förvaltningarna. Motala kommun ser långsiktig planering, samordning och att bra 

processer är en viktig förutsättning för att förvaltningarnas verksamheter ska kunna 
genomföra projekt på ett korrekt och bra sätt och genom det kunna tillgodose de behov som 

finns hos kunderna (Motala Kommun, Planeringsförutsättningar, 2017). 

4.2.2 Förändringar	i	kapitalkostnader	

När en investering är klar tillkommer det kapitalkostnader vilket en enhet ska bära. Det 
faller aldrig på samhällsbyggnadsenheten eftersom när de har markerat att en investering 

är klar lämnar de över byggnaden till den tekniska avdelningen. 
 

”Så då ger vi anläggningen till dem och säger varsågoda här får ni något nytt 

och sen så är det de [Tekniska avdelningen] som får ta driftskostnaderna och 
kapitalkostnaderna på det, så det är ju viktigt att när vi beskriver våra 

investeringar så ska vi också beskriva vad det kommer innebära i 
tillkommande drift” 

R1 
 

Gällande tillkommande eller minskade kapitalkostnader som uppstår i samband med de 

investeringar som utförs är det viktigt att alla tidigare investeringsprocesser håller ihop. Det 
ska framgå av behovsanalyserna kring investeringarna vilka de förändrade 

kapitalkostnaderna som investeringen medför och vilka som ska bära kostnaderna. 
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”Nästan alla investeringar medför ju också driftkostnader och genom rena 

kapitalkostnader så ökar man ju driften/…/och där kan man ju se att man 

kanske är lite slarvig och att man börjar bli mer noggrannare nu när det är 
mycket investeringar/…/att driften inte får braka iväg” 

R4 
 

Den verksamhet som nyttjar investeringen ska sedan bära den tillkommande 
kapitaltjänsten. Men när kommunen nu är inne i en tillväxtfas kommer kostnaderna för 

den tillkommande kapitaltjänsten att öka. 

 
”Men nu när vi är inne i en tillväxtfas så ser vi ju att vi/…/kommer ju se en 

kraftig ökning av våra kapitalkostnader” 
R3 

 
Ibland tillkommer det helt nya kapitalkostnader eller så förblir de detsamma då en liten 

förändring har skett på en redan befintlig byggnad. Ibland så försvinner driftskostnaderna 
helt vilket beror på innebörden av investeringen.  

4.3 Projektbildning		

4.3.1 Projektmodell		

Inom Motala kommun finns en gemensam projektmodell som ska användas för att arbetet 

inom projekten ska ske på ett strukturerat och enhetligt sätt. Projektmodellen kan 
användas vid tydligt avgränsade utvecklingsinsatser vad avser mål, tid och resurser. Vid 

större investeringsprojekt ska projektmodellen alltid prövas. Det finns även gemensamma 

anvisningar och konkreta riktlinjer för när och hur projektmodellen ska användas. I 
grunden finns projektmodellen tillgänglig för att kommunen systematiskt ska kunna 

utnyttja resurser och kompetenser på ett effektivt sätt. I sektorsövergripande projekt ska 
kommunstyrelsen använda sig utav den nämnda gemensamma projektmodellen för att 

tydliggöra ansvar då flera nämnder och förvaltningar är berörda. Projektmodellen innebär 
att det skapas enhetliga roller och begrepp, en gemensam systematik vid planering och 

genomförande samt gemensamma mallar för dokumentation. (Motala kommun, LedMot - 

Ledningssystem för Motala Kommun, 2014). Inom projektbildningen är det viktigt att det 
finns klara direktiv och att det finns någon som håller ihop projekten. Kommunen har 

tidigare sett projekt där det fattats beslut om olika riktningar. 
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”Det har fattats beslut om olika inriktningar fast det inte har varit någon 

politisk/…/syn på de här investeringarna och det har ju gjort också att det är 

ingen som riktigt har hållit ihop hela projektet, vilket har gjort nu då att 
projektet blir några miljoner dyrare än vad det var tänkt från början” 

R3 
 

I och med att Motala är en tillväxtkommun där många projekt är aktiva samtidigt, samt att 
kommunen har svårt att rekrytera, innebär det att det ofta är samma projektdeltagare i 

projekten. Enligt en av respondenterna är Motala en ganska stor kommun, men att det trots 

det är samma människor som arbetar i projekten. Det gör att projektdeltagarna känner 
varandra väl och vet hur andra fungerar men också att alla har mycket att göra hela tiden. 

 
”Det brukar vara så att man går på ett möte sen går man bara till sitt rum 

och byter pärm sen så möter man samma folk” 
R1 

 
För att hantera detta har Motala kommun utvecklat ett samverkansorgan som de kallar för 

StyrSam, vilken är till för att styra samhällsprocessen, en samhällsprocess som har 

representanter från flera olika nämnder och förvaltningar. Dessa representanter träffas 
kontinuerligt och för diskussioner för att kunna samverka. 

 
”Den organisationen fanns ju inte för ett par år sedan och den är absolut 

nödvändig för att det ska fungera” 
R3 

 

Den politiska organisationen använder sig av något som kallas för TrippelAU, där 
arbetsutskott träffas gemensamt för att diskutera de gemensamma frågorna, och enligt en 

respondent är det de här samverkansformerna som måste till för att projekt ska kunna löpa 
vidare. 

 
StyrSam har uppdraget att se över processerna, där en del är att identifiera och 

implementera processerna vilket kan leda till att omorganisationer blir aktuellt. Detta är 

något som lyfts upp till politikerna som fattar beslut om omorganisering och budgetar.  Det 
uppstår ibland konflikter i projektgrupper då projektdeltagarna har olika intressen då de 

representerar olika förvaltningar. Då en enhet har ett slags ideal medan en annan enhet får 
klagomålsärendet sen när medborgarna har en annan åsikt blir det en konflikt eftersom 

olika intressen bevakas.  Det är då hos StyrSam de lyfter denna fråga och som hjälper till 
med hur konflikten ska lösas. Ibland kan det vara så att de som tycker olika får sätta sig ner 
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och skriva ett samarbetsavtal som sedan politikerna beslutar om, så att beslutet sprids ner i 

verksamheten och då finns det riktlinjer inför kommande konflikter. 

 
Att rätt personer är delaktiga i varje projekt är en viktig faktor för kommunen att varje 

intresse blir bevakat samt att det finns bra kommunikation mellan förvaltningarna. Detta 
för att det inte ska skapas konflikter mellan förvaltningarna eller att någon förvaltning gör 

sig av med något som en annan förvaltning behöver. För det är mark- och 
exploateringsenheten som har uppdrag att förvärva och sälja mark. De andra 

förvaltningarna behöver meddela mark- och exploateringsenheten om de behöver mark för 

sin verksamhet. De behov som finns är inget som mark- och exploateringsavdelningen kan 
gissa sig till utan det måste kommuniceras till dem. Det är även viktigt att kommunikation 

finns mellan projektledarna för etableringsfasen och projektledaren för genomförandet för 
att rätt information ska komma fram. Det är även viktigt att StyrSam, som utser 

projektledarna, väljer rätt personer som projektledare för att undvika veckor av 
otydligheter eller att genomförandet inte arbetar utefter detaljplanen. 

4.3.2 Samverkan,	samarbete	och	engagemang		

Motala kommun beskriver själva att samverkan, samarbete och engagemang inom 

nämnder och förvaltningar är något som måste beaktas inom verksamhetsåret framöver. 
De vill effektivisera verksamheten och anser att samverkan mellan förvaltningarna är en 

viktig del. De vill också få en bättre diskussion och samarbete inom kommunen då det 
pågår ständiga förändringar och komplexa processer ofta förekommer (Motala kommun, 

Planeringsförutsättningar, 2017). Detta sker oftast i större projekt där det är flera olika 
enheter inblandade i projekten, både interna och externa. Respondenterna menar att det i 

dessa fall är viktigt att någon håller ihop och har genomförande- och uppföljningsansvar för 

hela projektet. Det är emellertid också viktigt att inte avgränsa sig helt utan försöka hitta 
samverkansdialogerna mellan de olika enheterna eller områdena. 

 
När enheter samverkar inom projekt uppstår det problem. Enligt en av respondenterna är 

det till viss del personberoende och att de som är involverade i projekten är personer som 
kan samarbeta och samverka. 

 

”Oftast har man ju olika ingångar när man går in i såna här projekt. 
Gata/Park har vissa delar i hur en gata ska utformas eller planteringar runt 

om och samhällsbyggnadssidan ser kanske på ett annat sett hur staden ska se 
ut och hur det ska utvecklas och, så visst finns det olika åsikter ” 

R3 
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Det är även vanligt att tjänstemän är verksamma inom flera olika projekt åt gången och 

med tanke på den tidigare nämnda resursbristen inom kommunen är detta nödvändigt. Det 

ser en av respondenterna inte som något större problem i arbetet utan snarare att tiden inte 
räcker till.  

 
Respondenterna nämner ett projekt där två olika nämnder ska utföra ett projekt 

tillsammans där det till slut slutar i att den ena nämnden hoppar av projektet för att den 
andra nämnden sticker iväg både planmässigt och ekonomiskt. Enligt en av respondenterna 

berodde det på dålig projektledning. 

  
”Man får ju skärpa upp rutinerna för hur man leder projekt, och att det är 

tydligt vem som bär ansvaret”  
R4 

4.4 Projektet	Lalandia		

Projekt inom kommunen går igenom samma process, det som är skillnaden med projektet 
Lalandia och andra projekt är storleken. Projektet är så pass mycket större än projekt som 

kommunen är vana vid att hantera vilket indikeras av att det är den tredje största 

investeringen i Sverige som pågår just nu. 
 

Projektet Lalandia innebär många olika ansvarsområden, där huvudansvaret sprids på 
olika områden. Just nu finns det en projektledare för detaljplanerna då det är i den fasen 

projektet befinner sig just nu. Vid en etablering av Lalandia har kommunen även valt att 
avsätta mark för att bygga en ny kommunal simhall då de anser att det finns synergieffekter 

med äventyrsbadet och det finns en efterfrågan på det från medborgarna 
(Informationsmöte, 2017). Detta gör att projektet Lalandia består av delprojekt där 

kommunikation kommer vara ett projekt vars uppgift är att kommunicera information till 

medborgarna, grannkommuner, regionen och länsstyrelsen. Sedan finns det en 
organisation för faciliteter samt nybyggnationen av den kommunala simhallen i anslutning 

till Lalandia, vilket kommer krävas att det också är ett eget projekt. 
 

För simhallen ska Motala kommun bilda en projektgrupp med företrädare från 
förvaltningar och där kommundirektören håller ihop projektstyrgruppen. En annan viktig 

aktör i detta projekt är Tillväxt Motala som ska hålla ihop kontakterna med företagen runt 

om i Motala kommun. Respondenterna menar på att kommunen har en slags 
helikopterorganisation där det finns en styrgrupp där politikerna sitter men också en 
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projektgrupp där alla huvudansvariga för alla processer i projektet Lalandia sitter 

tillsammans med kommundirektören och utvecklingschefen. 

 
Projektet Lalandia är i samhällsbyggnadsprocessen vilket är den första processen ett 

samhällsbyggnadsprojekt går igenom. Det är här detaljplaner samt markanvisningar 
utformas och ett markanvisningsavtal är framtaget och godkänt av politikerna. I nuläget 

arbetar de med detaljplanerna där Motala kommun har valt att arbeta i en projektgrupp. 
 

”Vi bygger upp så att planarkitekterna är projektledare och driver 

detaljplanerna framåt, men tar in specialister inom varje nämnd” 
R2 

 
Eftersom projektet Lalandia är ett projekt där nästan varje nämnd behövs, innebär det att 

projektgruppen består av projektdeltagare där de berörda nämnderna är representerade. 
Planarkitekterna kan inte allt om allting utan det krävs att specialisterna inom sina 

områden hjälper till med sina kunskaper och ger råd för att planarkitekterna får så bra 
information som möjligt. Ju närmre detaljplanerna kommer ett antagande kring 

detaljplanen innebär det att mark- och exploateringsenheten blir mer engagerade i 

projektgruppen då det var de som tecknade markanvisningsavtalet samt köpeavtalet. Sedan 
om detaljplanerna vinner laga kraft kommer projektet övergå till mark- och exploatering 

där de kommer bli projektledare och planarkitekterna blir projektdeltagare. 
 

I och med att anställda arbetar i flera projekt samtidigt finns det en planprioritering, där de 
anställda får flytta runt i prioritet då det tillkommer nya projekt. I projektet Lalandia 

kommer Motala kommun anställa ytterligare två planarkitekter av den anledning att 

projektet är resurskrävande. Detaljplanerna tar lång tid och då kan andra detaljplaner som 
kommunen arbetar med bli förbisedda. Respondenterna menar även att projektet Lalandia 

inte får stoppa övrig tillväxt i kommunen men i och med rekryteringsproblemen som finns 
påverkas de andra projekten kommunen arbetar med. När det kommer till genomförandet 

av Lalandia kommer kommunen förmodligen att anställa en temporär 
projektledare/byggledare som håller ihop hela projektet och får samverkan med A/S 

Lalandia att fungera. 

4.4.1 Motiv	för	Lalandia		

Etableringen av Lalandia stämmer bra överens med planprogrammet som kommunen 
presenterade 2010 för turism och fritidsverksamhet (Informationsmöte, 2017). Ytterligare 

motiv för etablering av Lalandia är att det innebär ungefär 500 000 besökare till staden, 
regionen och kommunen vilket kommer göra samhället attraktivt. Det innebär också fler 
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heltidstjänster och arbetsmöjligheter för människor som idag står långt ifrån 

arbetsmarknaden, de lågutbildade och ungdomar, där Motala kommun idag har en hög 

arbetslöshet. Eftersom Lalandia kommer hållas öppet året runt beräknas det innebära 250 
heltidstjänster. Turismen som projektet Lalandia anser kommunen kommer skapa 

synergier med andra näringsidkare (Informationsmöte, 2017). 
 

Etablering är också något som kommunen eftersträvat i många år och Lalandia stämmer 
överens med det kommunen vill få ut till Varamobaden. Det har varit många företag som 

har försökt sälja in sina koncept för kommunen där kommunen gång på gång valt att tacka 

nej. “Det har varit viktigt att välja ett företag som ser en långsiktig etablering och 
ingenting som dör ut efter några år” (R2). Det viktiga med Lalandia är att det inte endast 

är en sommaranläggning utan att anläggningen kan brukas året runt. Kommunen har fått 
ett seriöst intryck av Lalandia som har god ekonomi och är ett börsnoterat bolag. 

4.4.2 Markanvisningsavtal	mellan	Motala	Kommun	och	A/S	Lalandia		

Under 2016 så tecknade Motala kommun och Lalandia en avsiktsförklaring, ett så kallat 

Letter of Intent (LOI). Avtalet säger att Motala kommun uppdrar åt Tillväxt Motala “...att 
under detta tilläggsavtals löptid arbeta tillsammans med Motala kommun och genom 

personella resurser enligt överenskommelse bidra till projektets förverkligande.” 
(Tilläggsavtal Sammanträdesprotokoll, 2017:1). I markanvisningsavtalet som senare 

tecknades mellan Motala kommun och A/S Lalandia klargjordes ansvars- och 
kostnadsområden som de olika parterna ska vara ansvariga för. Utöver de markgränser 

som A/S Lalandia har att förhålla sig till, ska en ospecificerad del avsättas för en ny 
kommunal simhall. Markanvisningen i detta fall fungerar som en möjlighet för A/S 

Lalandia att prova sitt koncept i detaljplan. Vidare syftar avtalet till ”... att ge riktlinjer och 

klargöra förutsättningarna för ansvars- och kostnadsfördelningen vid genomförandet av 
projektet.” (Markanvisningsavtal, 2017:3). Markanvisningsavtalet handlar om att Motala 

kommun förbinder sig att sälja marken till A/S Lalandia när detaljplanen är färdig och 
under vissa förutsättningar. 

 
”A/S Lalandia står för alla kostnader som är kopplat till kvartersmark, alltså 

det som enligt detaljplan blir sådant som de ska köpa. Kommunen står för 

kostnaderna på allmän platsmark, alltså gator” 
R1 

 
Det som kommunen bland annat kommer ansvara för och bekosta är nya bilvägar och 

cykelvägar eller förstärkning av det vägnätet som finns idag. Kommunen har även ansvar 
för och kommer att bekosta upprättandet av de detaljplaner som kommer krävas i 



 

46 

projektet. Det är kommunens samhällsbyggnadsenhet som kommer att bereda de 

planförslag som finns vilket innefattar framtagande av fastighetsförteckning, genomförande 

av samråd, granskning samt upprättande av samrådsredogörelse och utlåtande. Det är 
också samhällsbyggnadsenheten som bereder ärendena till de beslutande instanserna inom 

kommunen, där de sedan tar ställning till om planerna eventuellt kan bli aktuella för 
samråd, ställas ut för granskning och till sist antas (Markanvisningsavtal, 2017). 

 
Utredningar och undersökningar som nödvändigtvis behövs för detaljplanearbetet beställs 

och bekostas utav Motala kommun. De utredningar som kommunerna bedömer vara 

aktuella, nödvändiga och tillräckliga är en miljöteknisk markundersökning, geoteknisk 
utredning, naturvärdesinventering, trafikutredning, bullerutredning, dagvattenutredning 

och en arkeologisk utredning (Markanvisningsavtal, 2017). 
 

”Utredningarna är inte så mycket större i sig utan det handlar mer om att det 
är alla utredningar, vi är vana att det är i en detaljplan två stora frågor men 

i projektet Lalandia har du hela paletten av utredningar som måste till” 
R2 

 

De för projektet nödvändiga anläggningar kommer utföras och bekostas av Lalandia, 
medan de anläggningar som är nödvändiga för kommunen, exempelvis parkeringsplatser 

vid den kommunala simhallen, utförs av och bekostas av Motala kommun. Dock kan, om 
Lantmäteriet finner det lämpligt, parkeringsplatser tillhandahållas kommunen genom 

servitut eller gemensamhetsanläggning. Det är också kommunen som ansvarar för och 
bekostar de åtgärder som krävs till Lantmäteriet vad gäller fastighetsbildningsåtgärder som 

är nödvändiga för projektets genomförande (Markanvisningsavtal, 2017). 

 
”Kommunen ansvarar för och bekostar åtgärder på allmänna vatten- och 

avloppsledningar som är nödvändiga för projektets genomförande /.../ 
kommunen ansvarar för drift och underhåll av allmänna vatten- och 

avloppsledningar på allmän plats.” 
Markanvisningsavtal, 2017:5 

 

Vad gäller åtgärder på allmän plats, exempelvis anläggande av gata och belysning, är det 
kommunen som är ansvariga och kostnadsbärare. Det är också kommunen som samordnar 

dessa åtgärder med berörda leverantörer både inför och under projektets genomförande. 
Motala kommun är medvetna om att projektet kan medföra att de befintliga nätverken av 

teknisk försörjning, såsom vatten och avlopp, el, fjärrvärme och fiber, behöver 
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omlokaliseras eller stärkas och det är också kommunen som ansvarar för och bekostar 

dessa åtgärder (Markanvisningsavtal, 2017). 

4.4.3 Kommunens	ansvarsfördelning	i	projektet	Lalandia		

Respondenterna nämner att det framförallt kring kommunens gatu- och parkinvesteringar 
kan bli oklara gränser från samhällsbyggnadssidan. Investeringarna innefattar ofta 

tjänstemän från både plan- och miljöförvaltningen, lantmäteriet, gata- och 
parkförvaltningen samt planerare och innebär att det är flera olika aktörer verksamma 

inom projekten. Att slå ihop dessa är något som är vanligt förekommande men det är något 

Motala kommun valt att inte göra. Anledningarna till detta var framförallt att de olika 
aktörerna hade egna intressen som de förhöll sig till. En av respondenterna menar att det 

kan vara en nackdel att låta aktörerna samverka. Han menar vidare att gränsdragningarna 
är problemet och att det måste finnas någon som driver projektet och tydligt bär ansvaret 

för att undvika att aktörerna har olika uppfattning om vad som ska uppnås.  
  

Enligt respondenterna är samhällsbyggnadsenheten den aktör som håller ihop 

projektgruppen i projektet Lalandia. Eftersom Motala kommun investerar i hela 
verksamheten är det alla nämnder och förvaltningar som omfattas. Det är dock i den 

tekniska nämnden där de flesta investeringarna framförallt genomförs. 
Samhällsbyggnadsenheten är den enhet som håller ihop alla tillväxtinvesteringar och som 

också håller ihop exploateringen. Dessa två instanser är nära korrelerade, då 
samhällsbyggnadsenhetens investeringar ofta innefattar arbete från den tekniska nämnden 

krävs det ett gott samarbete, både politiskt och tjänstemannamässigt. 
 

Kommunhuset kommer vara den fysiska platsen för kommunen att arbeta med projektet 

Lalandia, där projektledarna kallar till möten för de berörda. Sedan har Motala kommun 
sett till att projektorganisationen från A/S Lalandia kommer ha projektkontor i Motala där 

de kommer kunna arbeta med sina delar av projektet.  I projektet Lalandia har kommunen 
hittills dragit gränser kring vilka som är involverade i varje gren, om det är 

samhällsbyggnad, kommunikation eller simhall. 
 

”Där har man börjat dela ut ansvaret till vem som ansvarar för vad och en 

projektbeskrivning  där planarkitekterna har beskrivit projekt och hur det ska 
löpa” 

R1 
 

I samhällsbyggnadsprocessen tar kommunen fram klara direktiv kring hur processen 
kommer se ut och beskriver den noga för alla involverade. Att sedan dra gränser är något 
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som Motala kommun inte riktigt har gjort eller implementerat i sina processer, vilket gör 

att tydliga gränser är svåra att uppfatta. Som det är idag vill alla vara med och vara 

involverade i alla delar. Att det dras tydliga gränser är något som kan behövas se över inom 
varje projekt. Inom kommunen är det samtidigt svårt att dra tydliga gränser då alla tillhör 

samma organisation och allting flyter samman.  
 

"Ibland kan man känna att det är lite konkurrenskänsla mellan oss, /.../ alla 
vill vara med och bestämma om allting. Projektet Lalandia är ett sådant 

projekt där alla vill vara med” 

R1 
 

Samtidigt har varje enhet valt ut sina projektdeltagare vilket kan vara känsligt hos en del 
människor som då vill vara involverad i projektet. Det är de här gränserna som kommunen 

hittills har sett i projektet Lalandia, att kommunen valt att avgränsa i tydliga grenar där 
ansvarsområden har delats ut. Gentemot Lalandia har dock kommunen valt att dra en 

tydlig gräns. 
 

”Vi har gjort en tydlig avgränsning att vid frågor som kommer in till 

kommunen så svarar kommunen på frågor som berör vårt arbete med 
samhällsplanering som är det heta just nu men det är A/S Lalandia som får 

svara på alla frågor när det kommer till A/S Lalandias verksamhet” 
R1 

 
Simhallen, kommunikation och samhällsbyggnad som alla är delprojekt i projektet 

Lalandia löper parallellt vilket gör att det är svårt att dra en hel gräns mellan dem, då de är 

berörda av varandra. Dock måste kommunen bli ännu mer tydlig kring vem som ansvarar 
för vad. Det som är viktigt att tydliggöra är att de egentligen inte kan dra tydliga gränser 

mellan projekten då det är en person som är projektledare för ett av delprojekten och sen 
också projektmedlem i ett av dem andra projekten. 

 
”Så man har flera hattar på sig hela tiden, ibland så är jag chef och ibland är 

jag projektdeltagare” 

R1 
  

Respondenterna anser att gränsdragningen inom projektet Lalandia kommer bli betydligt 
svårare då det finns betydligt fler intressenter för ett sådant projekt. 
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”Vi kommer stöta på med kommunens medborgare kommer ha en hel del 

åsikter om hur det här ska bedrivas och hur det ska utformas” 

R3 
  

Det kommer finnas olika åsikter om hur projektet ska bedrivas och utformas enligt 
respondenterna, då den största skillnaden mellan projektet Lalandia och andra projekt är 

uppmärksamheten. Det är inte bara medborgarna i Motala kommun som är intresserade 
utan intresset finns även på nationell nivå. Det är något som Motala kommun är ovana vid 

och det är därför viktigt att kommunen gör rätt i alla lägen då de konstant blir granskade. 

Även fast det är svårt att ha gränser i en kommunal verksamhet är de väldigt nödvändiga då 
kommunen är en organisation som det gärna gnälls på. 

 
”Kommunen gör aldrig rätt/…/ så när vi väl kommer ut och gör saker utanför 

kommunhuset är det viktigt att vi upplevs professionella för vi får gnäll 
direkt” 

R1 

 
 

 
  



 

50 

 	



 

51 

5 Analys	

När vi studerade gränserna i identitetsprojektet Lalandia var det viktigt för oss att komma 
fram till vilka gränser som fanns. Det visade sig att det är svårt att klargöra vilka gränser 

som finns då gränsdragning  är något som kommunen inte arbetar med. Huruvida gränser 
finns i kommunen är dock tydligt men eftersom kommunen inte arbetar med att sätta 

gränser kan det vara svårt för dem att yttra sig. Vi kommer således analysera fram och 
introducera gränserna i etableringen av projektet Lalandia utifrån de gränser vi ser. Det 

finns olika synsätt på vilka gränser som finns, där liknande gränser benämns olika av 
författare. I studien har vi valt att använda begreppen strukturella och konceptuella 

gränser, då vi anser att det är benämningar som är lätta att ta till sig. Med de strukturella 

gränserna menar vi de som i teorin är benämnda som fysiska, organisatoriska och 
interorganisatoriska gränser. De konceptuella är därmed de sociala, mentala och 

institutionella gränser. 

5.1 Gränser	i	investeringsverksamheten		

Motala kommun har i dagsläget en investeringsprocess som är under förändring, vilket ska 

bidra med en ökad tydlighet gällande behov, beslutsunderlag, ekonomiska mål, 

driftkonsekvenser samt ansvar och roller. När processer ändras kan det vara svårt att 
behålla tydligheten i vad som ska utföras och det får oss att ifrågasätta om investeringen 

verkligen är rätt i tiden. Samtidigt är det viktigt att investeringsprocessen förändras för att 
just tydliggöra behoven och förbereda verksamheten för de ökade investeringar kommunen 

ser komma framöver. Det skapas därmed nya ramar för investeringarna att förhålla sig till, 
vilket kan ses som en strukturell gräns då de fungerar som regler för 

investeringsverksamheten. Investeringarna och så småningom projekten får arbeta inom 
utrymmet för de ramar och regler som sätts för projektet och därmed skapas en 

avgränsning för arbetsprocessen och också vilka som ska arbeta inom projektet. Det som 

blir tydligt är att det blir viktigt redan i investeringsprocessen att tydliggöra vilka behov 
som ska uppnås och vilka som ska ansvara för detta. Kommunen har därför i vissa fall 

decentraliserat besluten ner till nämnderna som i vissa delar får fatta beslut om 
investeringar på projektnivå. När besluten väl är tagna faller genomförande och 

uppföljningsansvar på en nämnd. Detta kan bli problematiskt redan i investeringsprocessen 
då beslut om ansvar tas. I projektet är det fler nämnder och även externa aktörer 

involverade och det blir därför viktigt att ansvar även faller på de samverkande aktörerna 

(Sahlin-Andersson, 1981). Utan ansvarsfördelning ser man i kommunen att projekten lätt 
kan bli misslyckade på grund av olika måluppfattningar. I och med ett tydligt 
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genomförande- och uppföljningsansvar som tilldelas en viss nämnd vill kommunen uppnå 

den projektledning och projektstyrning som behövs i samverkansprojekten. 

 
I Motala kommun utgör tillväxt ett motiv för investeringar som är en viktig del för 

samhällsnyttan. Genom investeringar vill kommunen skapa ett attraktivare näringsliv och 
minska arbetslösheten som finns hos de som idag är långt ifrån arbetsmarknaden. Det 

handlar om lågutbildade och ungdomar där kommunen ser en hög arbetslöshet. 
Förhoppningen med etableringen av projektet Lalandia är att kunna minska arbetslösheten 

i de kategorierna, då en etablering skulle bidra med fler heltidsjobb. Att kommunen väljer 

att satsa på projektet Lalandia stämmer inte helt överens med den verksamhet de bedriver. 
De är en serviceorganisation som ska ge service till samhället. Av den anledningen väljer 

kommunen samtidigt att satsa på att bygga en kommunal simhall i anslutning till A/S 
Lalandias byggnad. På så sätt skapas det synergier mellan A/S Lalandias vattenland och 

den kommunala simhallen. Därmed blir kommunen mindre kritiserat av valet att investera 
i något som ligger utanför verksamhetens ramar (jmf. Adolfsson & Solli, 2009). I 

kommunens ledningssystem förekommer dock inte tillväxt som en typ av investering utan 
snarare klassas de som strategiska investeringar och rationaliseringsinvesteringar. Alltså är 

tillväxt snarare en förväntning som respondenterna har på projektet (Brorström, 2010). Då 

investeringarna ofta är av olika karaktär och omfattning kategoriseras de i planeringen, 
beslutsfattandet och uppföljning. I projektet Lalandia blir detta en utmaning för 

kommunen då det är ett projekt av karaktär och omfattning de inte varit med om tidigare. 
Det finns en ovana att hantera sådana omfattande investeringar och det gör sig tydligt i att 

medarbetarna egentligen inte vet vilka gränser som finns vilket kommunen bör tydliggöra 
för att slippa konflikter i ett senare skede. Att ha investeringens huvudsyfte i åtanke är 

någonting som bör klargöras för att i etableringsfasen tydliggöra uppgiften med 

investeringen och vad den skall uppnå (Jensen, Johansson & Löfström, 2007). Det handlar 
här om konceptuella gränser, vilka ska klargöra huvudsyftet med investeringen som 

projektet och dess medlemmar styr projektet mot. Gränsdragning behövs för att 
investeringens syfte ska vara drivande i projektet och det underlättar även för ledningen att 

styra projektgruppen i rätt riktning. Genom ett tydligt ledarskap undviker projektgruppen 
att ha motstridiga mål utan ett gemensamt mål. Kommunen har i tidigare projekt sett hur 

tvetydiga mål bidragit till att projekten blivit dyrare och anser själva att det är till följd av 

dålig projektledning. 
 

Kommunen kategoriserar sina investeringar beroende på karaktär och omfattning. Motiv 
för investeringar kan vara olika beroende på vilken enhet som frågas och för exempelvis 

samhällsbyggnadsenheten är motivet att få tillväxt och fler att flytta till Motala kommun. 
Andersson (1998) menar, att ett motiv som är vanligt i samhället idag är att göra 
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kommunen eller staden attraktiv, vilket oftast uppnås genom tillväxt. Brorström (2010) 

anser dock att ha tillväxt som motiv är otydligt då det inte går att säga vad som skapar 

tillväxt eller identitet. I projektet Lalandia kan kommunen ha tillväxt och identitet som 
motiv, för att genom Lalandia kommer det skapas många arbetstillfällen. Samtidigt finns 

det inget liknande koncept i Sverige vilket även gör projektet och platsen unik. På så sätt 
genererar det både tillväxt och identitet för kommunen. Huruvida motivet stämmer överens 

för alla förvaltningar och nämnder är inte helt klart. Här ser vi en otydlig och porös gräns 
vad det gäller motiven för investeringen. Det som menas är att nämnder och förvaltningar 

ser olika på motiven (Brorström, 2010) då de sätter gränser i hemorganisationen som de 

sedan har med sig in i projekten. Det är viktigt för projekten att det finns ett tydligt 
gemensamt motiv som driver projektet framåt för att överbrygga gränserna från 

hemorganisationen (Jensen, Johansson & Löfström, 2007). Finns det olika motiv för de 
olika aktörerna uppstår det lätt konflikter senare i processen vilket kommunen sett i 

tidigare projekt. Motiven hjälper kommunen att sätta gränser för vad investeringarna ska 
uppnå. Finns det fler och olika motiv bidrar det ofta till att starka aktörer och deras 

motivatorer tar över projekten. Därmed blir det viktigt för kommunen att klargöra vad 
motivet är och om det finns fler motiv behöver de tydliggöra vilket som är det bärande 

motivet. Det gör att den konceptuella gränsen för investeringsmotivet blir tydlig för 

organisationen.   
 

Investeringsprocessen består av sex stycken steg där det upprättas en behovsanalys för att 
klargöra vilket behov som investeringen ämnar att uppfylla. Detta följs sedan av en 

förstudie, en årlig beslutsprocess som är i samband med att budgeten spikas för att sedan 
landa i projektplanering, genomförande, uppföljning och slutredovisning. Denna process 

gäller för samtliga nämnder och syftar till att säkerställa att styrningen av investeringarna 

genomförs ur ett helhetsperspektiv. Kommunen nämner att det är viktigt med en 
gränsdragning i investeringsprocessen och även i starten av projektet. Det är viktigt att de 

strukturella och konceptuella gränserna sätts så att den förvaltning som behovet kommer 
ifrån även tar fram en behovsanalys, vilket illustrerar den konceptuella gränsen. Det 

innebär att idéer och förståelser tas fram i behovsanalysen (Hernes, 2004a). Förvaltningen 
blir sedan ansvarig för att genomföra och leda projektet. Det är här de strukturella och 

konceptuella gränserna klargörs. Det är förvaltningen som har ansvaret att hålla ihop 

projektet och även involvera andra verksamheter. Tillsammans styr de projektet och drar 
gränser för vad syftet med projektet är, hur det ska uppnås och av vilka. Genom att flera 

förvaltningar samordnas och samarbetar skapas ett organisatoriskt fält. Eftersom initiativet 
kommer från en förvaltning är det de som också driver projekt, vilket gör att de har mer 

makt än andra förvaltningar. Med hjälp av strukturella gränser skapas möjligheter för 
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samverkan men för att skapa stabilitet krävs det dock att de tillsammans har samma syn på 

vad syftet är (jmf. Powell & Dimaggio, 1991).   

 
När förslag på alternativa investeringar sållas bort under beslutsprocessen innebär det att 

projektet avgränsas och mål sätts för vad som ska göras i projekten. Sahlin-Andersson 
(1981) diskuterar faktiska och mentala låsningar i den kommunala investeringsplaneringen. 

Vi ser faktiska låsningar för kommunen i projektet Lalandia då de är begränsade till de 
markytor som kommunen har exploaterat. Eftersom projektet har blivit tilldelad en viss 

markyta blir de låsta att använda den, vilket skapar den faktiska låsningen. Vi ser också 

faktiska låsningar i att kommunen har begränsade personella och ekonomiska resurser. 
Kommunen har inte obegränsat kapital vilket sätter ekonomiska ramar. Samtidigt råder det 

brist på arbetskraft vilket begränsar kommunen till antalet tjänstemän som kan arbeta med 
projektet. Faktiska låsningar kan liknas med strukturella gränser då det sätter ramar för 

omfattningen av projektet. De mentala låsningarna innebär att investeringarna ofta blir 
låsta till sin originalidé och det blir därför svårt att ompröva idéerna. Detta skapar en 

enkelspårig väg för investeringarna och alternativ för investeringen sållas bort. Det är också 
viktigt att det finns aktörer som driver projektet för att undvika stopp i planeringen. Vi ser 

mentala låsningar i projektet Lalandia då de är låsta till den originalidé som föreslagits för 

kommunen. Utmaningen för kommunen blir att involvera och integrera idén tydligt för 
aktörerna och därmed sudda ut aktörernas egna idéer och föreställningar de har med sig in 

i projektet. På så sätt sätts de konceptuella gränserna för vad idén är och projektet kan 
styras mot ett satt mål.  

 
Budgetar som sätts är de strukturella och ekonomiska gränserna som kommunen har att 

arbeta inom. De ekonomiska gränserna är dock inte ett problem för kommunen utan det är 

sällan dyrare projekt blir förödande för kommunen då de ofta har kapital att täcka de ökade 
kostnaderna med. De strukturella gränserna blir porösa i de ekonomiska ramarna, vilket 

kommunen är medveten om.  Kommunen är som tidigare nämnt inne i en ny 
samhällsbyggnadsfas som innebär fler projekt och en ökad kostnad för investeringar. De 

porösa strukturella gränserna är därför ett problem som kommunen står inför, då 
investeringarna i Motala kommun ökat de senaste åren och förväntas öka ytterligare. 

Därför är det viktigt för kommunen att investeringarna som genomförs lyckas och inte blir 

dyrare än vad som är tänkt, för att hindra kostnaderna att stiga ytterligare. För att inte 
hamna i denna situation blir det viktigt för kommunen att arbeta tydligare med att dra de 

strukturella gränserna. Med hjälp av gränsdragning kan kommunen förhindra att 
investeringskostnaderna ökar som leder till att projekt hålls inom de ekonomiska ramarna. 

Den ekonomiska gränsen måste dock hållas porös då kommunen har pengar att tillgå och 



 

55 

finansiera projekt med. Att inte bli klara med projektet uppfyller i slutändan inte 

kommunens huvudsakliga syfte att skapa nytta för sina medborgare. 

 
Samhällsbyggnadsenhetens uppgift är att investera i byggnation och exploatera mark. De 

tillkommande kapitalkostnader som uppstår när projektet är genomfört bärs aldrig av 
samhällsbyggnadsenheten. Kapitalkostnaderna fördelas istället på andra förvaltningar men 

hamnar oftast hos tekniska enheten, vilket även gäller för projektet Lalandia. Därför blir det 
viktigt för alla förvaltningar att beskriva vilka kapitalkostnader som tillkommer vid en 

investering redan i behovsanalysen. Med en tydlig behovsanalys där kapitalkostnaderna 

introduceras sätts de strukturella gränserna för både projektet och framtiden för den 
tekniska enheten. Den tekniska enheten får information om vad de ska bära i framtiden och 

kan på så sätt strukturera upp sin verksamhet efter det. Kommunen brister dock i 
gränsdragningen eftersom gränser inte är något de arbetar med eller har implementerat i 

processen. Det finns här en risk för konflikter eftersom samhällsbyggnadsenheten vill 
investera och utveckla samhället samtidigt som de inte bär några kostnader för det. Utan 

det är den tekniska enheten som ska bära allt och har då inte samma syn på behov eller 
viljan att investera.  Det är viktigt för kommunen att alla involverade nämnder är med på 

projektet hela vägen och att ingen sticker iväg varken planmässigt eller ekonomiskt. Det blir 

som ett gränsobjekt enligt Star och Griesemer (1989) där enheterna ser på investeringen ur 
olika synvinklar. 

 
I markanvisningsavtalet tydliggörs ansvars- och kostnadsområden som de olika parterna 

ska vara ansvariga för i projektet Lalandia. I detta läge så är de konceptuella gränserna 
tydliga då det beskrivs vad Motala kommun väntas bidra med och vad A/S Lalandia väntas 

bidra med. Det som fortfarande inte är specificerat nog är de strukturella gränserna för den 

egna projektgruppen. Det står klart vad kommunen ska bidra med men inte hur 
organiseringen av den egna projektgruppen ska se ut. Kommunen behöver tydliggöra vem 

som är ansvarig för vad och på så sätt definiera de strukturella gränserna. 
 

För att kunna slutföra de beslutade investeringsprojekten ställs det krav på samordning 
mellan förvaltningarna. Det ställs annorlunda krav på de som leder projekten och 

kommunen menar bland annat att driften inte får braka iväg i projekten. I denna mån har 

kommunen tidigare varit slarvig men de börjar bli noggrannare nu när investeringarna 
ökar. Detta visar på en medvetenhet hos kommunen och att de agerar för att förbättra 

processer och kan därmed vara förberedda på förändringar. Vad det ställs för specifika krav 
på samordning är dock oklart men att kunna samordna de olika projekten och förhålla dem 

skilda från varandra blir här centralt. Att ha klara konceptuella och även strukturella 
gränser fungerar här som ett styrmedel för kommunen att samordna och långsiktigt 
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planera sina investeringsprojekt. Med klara konceptuella och strukturella gränser får 

kommunen en tydligare arbetsprocess och kan därigenom utnyttja sina resurser mer 

effektivt. Det är i det nya läget kommunen befinner sig i centralt att lyckas med just detta 
för att vara framgångsrika i investeringsprocessen. Lyckas de inte blir också gränserna i 

projekten, och även i investeringsprocessen, porösa och otydliga för de som är involverade. 
Som kommunen upplever projektet idag, vill alla vara med och involverade i alla delar. 

Detta kan skapa oklarheter i arbets- och rollfördelningen, ledarskapet och målsättningen 
för projektet. Det påverkar även de personella resurserna vars tid i dagsläget är knapp för 

att hinna med alla de investeringsprojekt som kommunen vill genomföra, vilket i och med 

att de ser en ökning kan bli ytterligare ett problem. 

5.2 Gränser	inom	kommunala	roller		

Motala kommun använder sig av ett ledningssystem för att styra verksamheten efter sina 

mål och visioner. Enligt ledningssystemet är det viktigt att definiera rollerna i 
organisationen och då främst den politiska rollen och tjänstemannarollen. Alla har sina 

titlar och huvudansvarsområden vilket i sig är en gränsdragning men i projekt krävs det 
även en gränsdragning mot hemorganisationen. Vikten av att definiera den politiska rollen 

och tjänstemannarollen är i högsta grad väsentlig eftersom de har två olika innebörder (jmf. 

Powell & Dimaggio, 1991). 
 

Förhållandet mellan tjänstemannarollen och den politiska rollen gjorde sig tydlig vid vår 
observation. Personerna i tjänstemannarollen förklarade vad de förväntas bidra med i 

projektet och betydelsen för Motala kommun som organisation. Politikerna presenterade 
och uttalade sig i vad etableringen av Lalandia skulle göra för samhällsnyttan i kommunen 

och hur det skulle påverka näringslivet, arbetslösheten och samhället. Genom 
observationen såg vi en tydlig gränsdragning i rollfördelningen, då den politiska rollen ska 

utgå ifrån medborgarperspektivet medan tjänstemannarollen ska fokusera på 

verksamheten och kunderna. Att rollfördelningen finns är självklart eftersom politiker blir 
framröstade av det svenska folket. Det gör att politiker ska fokusera på samhällsrelaterade 

frågor och ha den rollen i kommunen. Projektet Lalandia handlar om att utveckla samhället 
vilket gör att det blir en politisk fråga, samtidigt är det tjänstemannarollen som genomför 

arbetet. Det är därför båda rollerna är involverade i projektet Lalandia och här krävs det 
kommunikation och samarbete. Både de konceptuella och strukturella gränserna behövs för 

att skilja på rollerna och tydliggöra vilken roll som har ansvar för vad. Det är viktigt att 

roller definieras i projektet för att ha en gemensam syn på vad projektet ska uppnå och hur 
det skall utföras. Alltså måste det finnas en klar rollfördelning mellan politikerna och 

tjänstemännen även i projektet. Då aktörerna ofta kommer in i projekten med egna 
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perspektiv och intressen måste de genom kommunikation och ledning skapa gemensamma 

gränser (jmf. Powell & Dimaggio, 1991). Utan en distinktion av roller blir det lätt att 

projektet kan ta olika riktningar då både tjänstemän i olika nämnder eller förvaltningar, 
men även politiker, kommer in i projektet med egna motivatorer och intressen. I detta 

stadie är det viktigt med en tydlig projektledning för att tydliggöra konceptuella och 
strukturella gränser samt styra projektet i rätt riktning. Kommunen är bra på att definiera 

rollerna i hemorganisationen men när det kommer till projekt finns det ingen klar 
ansvarsfördelning. Storleken (Blau, 1970) på projektet ökar komplexiteten i de interna 

förbindelserna och arbetsfördelningen mellan organisationerna ökar de 

gränsöverskridande problemen (Thompson, 1967). Det skapar problem då tjänstemännen 
får en annorlunda roll i projektet än i både hemorganisationen samt andra projekt och 

således blir tjänstemännens gränsnätverk mer komplexa och svåra att förstå.  
 

Motala kommun anser sig själva vara en tillväxtkommun vilket stämmer väl överens med 
ökade investeringar och fler projekt som pågår samtidigt. Detta blir samtidigt ett problem 

för kommunen då de har svårt att rekrytera folk till organisationen. Resursbristen bidrar till 
att de anställda är involverade i fler projekt samtidigt och mellan möten byter de endast 

mapp och så träffas samma människor igen. För att hantera samverkan inom och mellan 

projekt har kommunen valt att skapa samverkansorganet StyrSam. Det är ett organ vars 
uppgift är att styra samhällsprocessen och diskutera fram lösningar för nämnder och 

förvaltningar att samverka. StyrSam är en viktig funktion för kommunen för att kunna 
strukturera upp processerna. Det är här de konceptuella och strukturella gränser bör 

diskuteras och dras för att klargöra för alla nämnder och förvaltningar vad som gäller för 
var och en av dem i varje projekt. Eftersom de olika aktörerna har egna intressen och 

perspektiv från den ordinarie verksamheten kan de i projekt motsätta sig varandra. 

Nämnder och förvaltningar har olika syn kring områden som berör projektet vilket är ett 
gränsobjekt (jmf. Star & Griesemer, 1989) för projektet. StyrSam är ett hjälpmedel för 

tjänstemännen att strukturera och styra projektet vidare. Det är till StyrSam som 
tjänstemännen kan vända sig för att lösa konflikter som finns i projektet. Det leder till att 

nya konceptuella och strukturella gränser diskuteras fram så att riktlinjerna blir tydliga 
inom projektgruppen. Politikerna har ett liknande samverkansorgan, TrippelAU, där 

arbetsutskott träffas för att diskutera fram gemensamma frågor. Det är här samverkan 

formas, vilket måste till för att ett projekt ska kunna fortsätta. Med andra ord är det här de 
strukturella och konceptuella gränserna bör sättas och därigenom forma projektet. Både 

TrippelAU och StyrSam är funktioner för kommunen att administrera projekten och 
därmed dra tydliga gränser. Enligt författarna är det viktigt att både TrippelAU och 

StyrSam fungerar för att projekt och projektgrupper i kommunen ska fungera. 
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För att underlätta för framtiden har kommunen valt att när riktlinjer har diskuterats fram, 

tas de bestämda frågorna vidare till politiken. Det är sedan i politiken som beslut om 

riktlinjerna tas, vilket bidrar till att kommunen har tagit en ståndpunkt i frågan och detta 
ska sedan genomsyra organisationen. Vid framtida projekt, om samma konflikt uppstår, 

har kommunen klubbade riktlinjer och även gränser att gå efter. Projekten kan då fortgå 
utan att liknande konflikter uppstår, vilket underlättar arbetet. I och med att sådana beslut 

finns, har projekten tydliga gränser att ta hänsyn till och arbeta efter. Det kan bli ett 
problem i projektet Lalandia då det finns en ovana i kommunen att hantera projekt av den 

digniteten. Det blir svårt för kommunen att ta hänsyn till vilken gränsproblematik som kan 

uppstå i projektet då det finns en ovana att arbeta med såväl gränser som projekt av den 
omfattning Lalandia har.   

5.3 Gränser	inom	projektbildning		

Motala kommun har en projektmodell de arbetar utifrån, vilken ska bidra till att projekt ska 
ske strukturerat och på ett enhetligt sätt. Projektmodellen är ett verktyg för kommunen 

som ska hjälpa dem att sätta tydliga mål, tidsramar och tilldela resurser för 
projektorganisationen. Kommunen anser också att vid stora investeringsprojekt ska 

projektmodellen alltid prövas. Vid sektorsövergripande projekt, då flera nämnder och 

förvaltningar är involverade ska dock projektmodellen användas. För projektet Lalandia 
blir det otydligt vad som gäller. Projektet är delvis ett stort investeringsprojekt men 

samtidigt ett sektorsövergripande projekt. Projektmodellen ska alltid prövas vid stora 
investeringsprojekt, men de förväntas inte att utgå ifrån den. Då projektet Lalandia är 

sektorsövergripande och involverar nästan alla förvaltningar (jmf Meyer & Rowan, 1977), 
innebär det att projektmodellen alltid ska användas för att tydliggöra ansvar. 

Projektmodellen bör användas då den ger projektet tydliga roller och begrepp, skapar en 
gemensam planering och genomförande. Genom att klargöra de delar som projektmodellen 

ger, blir strukturella och konceptuella gränser tydliga för deltagarna och enklare att 

hantera. Huruvida projektmodellen ska användas är i nuläget oklart vilket leder till att 
gränserna i projektet Lalandia också är oklara. Det verkar som att ingen riktigt vet vad som 

gäller och förväntas av dem, vilket indikerar att projektmodellen inte används. 
Projektmodellen är vidare ett sätt för kommunen att systematiskt utnyttja sina resurser och 

kompetenser inom kommunen då det blir tydligt vad som förväntas och av vem. 
 

Det måste finnas tydliga gränser för varje projekt så att olika projekt avgränsas mot 

varandra, eftersom det gäller att avgränsa projekten från tid och rum (Hernes, 2004b). Om 
projekten flyter in i varandra kan de hindra varandra från att lyckas då det förekommer 

olika målsättningar för projekten. Projekten behöver tydliga gränsdragningar för att kunna 
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skiljas från varandra och mot sin hemorganisation. Detta för att det ska finnas en struktur 

för projekten och att aktörerna vet vad som tillhör vilket projekt. Projekten kan vara 

beroende av varandra men måste fortfarande vara enskilda projekt. Det finns synergier 
mellan dem och en tillhörighet, men ändamålet skiljer sig från varandra. Eftersom 

aktörerna från nämnder och förvaltningar ofta är beroende av varandra sprids de 
strukturella elementen eftersom det skapas en gränsöverskridning mellan dem. Enligt 

Meyer och Rowan (1977) och den institutionella uppfattningen tenderar organisationer här 
att förlora sina tydliga och avgränsade enheter. Om projekten flyter in i varandra kan det bli 

svårt att ha en klar bild om vad uppgiften är. Det är då aktuellt att avgränsa projekten mot 

varandra och inte låta projekten påverka varandra. Det hjälper kommunen att tydliggöra de 
konceptuella gränserna och därmed uppnå en effektiv styrning av projekten. De 

strukturella gränserna måste också klargöras för att få en struktur i förhållandet mellan 
projektgrupperna och fördela de personella resurserna rätt. Då aktörer ofta är involverade i 

flera projekt samtidigt kan de konceptuella gränserna upplevas otydliga. Eftersom intressen 
och identiteter skapas för varje projekt (Brunsson & Sahlin-Andersson, 1998) blir det lätt 

att dessa identiteter även smittar av sig på andra projekt och även den ordinarie 
verksamheten. Det blir därför viktigt för kommunen att fördela resurserna och därmed 

förebygga uppkomsten av sådana problem och att rätt personer är i rätt projektgrupp, då 

det handlar om en kompetens som projektdeltagaren kan dela med projektgruppen. I och 
med att kommunen har svårt att rekrytera ny arbetskraft blir tjänstemännen involverade i 

flera projekt samtidigt. Vi anser att det därmed blir än mer viktigt att tjänstemännen har 
klara direktiv i varje projekt, så att projektdeltagaren vet sitt ansvarsområde och vad 

personen har för arbetsuppgift i varje projektgrupp. Eftersom det oftast är samma 
projektdeltagare i varje projektgrupp kan det bli svårt att urskilja projekten från varandra. 

Det skapas ett komplext gränsnätverk för tjänstemännen då konceptuella och strukturella 

gränser förekommer i respektive projekt och de byter ofta bara mapp mellan möten om 
olika projekt. Att anställa fler tjänstemän är en lösning på den tidsbrist som finns i 

kommunen och kan även minska de komplexa nätverk av gränser som de befinner sig i. Att 
tydliggöra gränserna kan också hjälpa tjänstemännen att få en struktur och förståelse för de 

komplexa nätverken de befinner sig i. Genom klara gränser tydliggörs det arbete som 
förväntas av tjänstemännen och de kan därmed disponera sin tid mer effektivt.  

  

Att tjänstemän arbetar inom fler projekt samtidigt anses inte vara något problem för 
kommunen utan problemet är att tiden inte räcker till. Detta är något som även syns i 

investeringsprocessen, som vi nämnt tidigare, att kommunen aldrig lyckas med att 
investera allt kapital som är avsatt i budget. Det finns tydliga kopplingar till tidsbristen och 

att tjänstemän är involverade i flera projekt samtidigt. Genom planprioriteringen får dock 
tjänstemännen en tydlig agenda över vilka projekt som prioriteras vilket fungerar som en 
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vägledare och drar en gräns för vad som anses mer eller mindre viktigt. Det råder också 

rekryteringsbrist i kommunen vilket leder till att resurserna är begränsade. Det medför att 

kommunen inte kan investera i fler projekt även fast de vill, eftersom tjänstemännen inte 
kan åta sig ytterligare projekt på grund av tidsbristen. Kommunen anses i dagsläget inte 

arbeta med att sätta gränser vilket skulle hjälpa kommunen att strukturera upp sin 
verksamhet. Tydliga gränser ger projekten struktur då det tydliggör vad som förväntas av 

tjänstemännen och projektgrupperna, vad de har rätt att säga till om och hur arbetet ska 
utföras. Gränser skulle även bidra med ett förtydligande av förväntningar på tjänstemännen 

och därmed skulle eventuellt ytterligare projekt kunna utföras. 

 
När projektorganisationen skapas i samverkan med fler förvaltningar skapas ett 

engagemang för projektet hos projektdeltagarna. Huruvida alla projektdeltagare är 
engagerade och stöttar projekt kan påverka relationerna personerna har med varandra 

samt även framtida samarbeten. Genom att projektdeltagare blivit utvalda att arbeta med 
projektet Lalandia har ett engagemang skapats, vilket skapar förväntningar att lyckas. Om 

någon aktör inte fullföljer sitt arbete kan det förstöra framtida relationer och samarbeten 
(jmf. Aharoni, 1966). Det kan bli ett problem för Motala kommun eftersom de har 

begränsade personella resurser och det blir därför viktigt att de följer sina åtaganden. Det 

är också viktigt att det sociala förhållandet mellan aktörerna också fungerar. Det skapar 
sociala gränser som liknas med den identitet som skapas av projektgruppen (Hernes, 

2004a). Denna identitet kan endast skapas genom de strukturella och konceptuella 
gränserna som avgör vilka som ska involveras i projektet och vad uppgiften är, och det 

skapas således en identitet (Jensen, Johansson & Löfström 2007; Brunsson & Sahlin-
Andersson 1998).  

 

Projektet Lalandia består av tre delprojekt där det behövs strukturella och konceptuella 
gränser som avgränsar och styr dem. Det handlar främst om att sätta strukturella gränser 

så alla vet vem som ansvarar för vad och ger en klar uppdelning kring ansvar och vilka som 
har rätt att tycka till om vad. De tre delprojekten är etableringen av Lalandia, en ny 

kommunal simhall och ett projekt för kommunikation. Det är tre olika projekt som 
samtidigt berör varandra. Kommunikation handlar om att rätt information går ut till alla 

aktörer, såsom samhället, media och kommuner i Motalas omgivning. Det gör på sätt och 

vis att kommunikationsprojektet är en produkt av vad de andra projekten vill 
kommunicera. Eftersom det handlar om vad som sker i etableringen av Lalandia så 

kommer det bli mycket samarbete mellan projektgruppen för etableringen och 
kommunikation. Projektgruppen för etableringen ska informera projektgruppen för 

kommunikation som sedan ska informera samhället. Här blir det viktigt att projektgruppen 
för kommunikation får tydliga strukturella gränser kring vilka som ska få informationen 
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samt konceptuella gränser kring vad för information som ska nå ut. Utan gränser kan fel 

information nå ut till samhället vilket kan skapa motsättningar för etableringen av 

Lalandia. 
 

Projektet Lalandia går igenom samma process som alla andra projekt i kommunen, den 
stora skillnaden är att projektet är av större omfattning och karaktär än vad kommunen är 

vana vid. Projekt av den här omfattningen är något som kommunen inte är vana vid att 
hantera. Med tanke på omfattningen krävs det att kommunen har en bra struktur och får 

projektet att löpa på som det är tänkt. Genom att definiera och sätta gränser kan det hjälpa 

kommunen att strukturera projektet. Det är något som vi upplevde att kommunen inte 
arbetade med vid intervjuerna. Det verkar som att alla vill vara med och bestämma allt, 

vilket kan komplicera arbetet och projektet.  Det kan även handla om att projektet Lalandia 
är en stor investering som kommunen tidigare inte har varit med om, vilket bidrar till en 

osäkerhet kring vad som förväntas av dem och istället för att backa så är man överallt 
istället. Det blir för mycket individuellt tänkande hos tjänstemännen och för lite på vad som 

är bäst för projektet och arbetsgruppen. Här behövs konceptuella gränser för att ge klara 
direktiv till tjänstemännen angående vad varje person har för ansvar och vad som förväntas 

av dem. Aktörerna kommer ha olika perspektiv med sig när de kommer in i projektet och 

detta kan ha en negativ påverkan på hierarkin i projektet. Aktörerna kommer vara 
utlokaliserade från sina ordinarie verksamheter och samverka i en ny och därmed skapas 

porösa strukturella gränser. Utan den tydliga hierarkin så kan det saknas en samlande kraft 
att driva de olika perspektiven samman. Det behövs därför en tydlig projektledning som 

sammanför de individuella aktörerna för att kunna kanalisera de olika intressena och 
perspektiven som aktörerna har med sig från sina ordinarie verksamheter (Löfström, 

2010). Utan de strukturella och konceptuella gränserna är aktörerna fria att tolka projektet 

som de själva vill. 
 

För projektet Lalandia har kommunen utvecklat en helikopterorganisation för att styra 
projektet. Det handlar om att kommunen har en styrgrupp där politikerna sitter och sedan 

en annan grupp där alla huvudansvariga för de involverade nämnderna sitter och 
samverkar. Det finns tydliga avgränsningar mellan de två grupperna och under sig har de 

projektgruppen som genomför etableringen av Lalandia. Det gäller att både styrgruppen 

och huvudansvariga inte influerar projektet då det är projektgruppen som driver och har 
ansvar för projektet. Återigen handlar det om att ha tydliga gränser kring vad de olika 

grupperna kan influera projektgruppen med, så att det inte är för många intressen att ta 
hänsyn till i projektet. Om alla ska påverka överallt så riskerar projektet att bli försenat och 

förskjutas tidsmässigt. Eftersom det inte bara handlar om kommunen utan även en annan 
aktör, A/S Lalandia, så gäller det att kommunen förhåller sig till tidsramen och sina 
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ansvarsområden. För projektet Lalandia blir tid en viktig aspekt för att hålla sig inom de 

ekonomiska ramarna. Om allt förskjutas ökar även kostnaderna och med tanke på storleken 

på projektet ökar kostnaderna mer än vad normala kommunala projekt gör. Tid blir även 
en viktig faktor för kommunen då de vill uppfattas professionella och kunna leverera inom 

tidsramen. Det handlar inte enbart gentemot A/S Lalandia utan även medborgarna i 
Motala. Kommunen blir lätt kritiserade och om tidsramen inte hålls kan Motala kommun 

förvänta sig kritik. Det blir därför viktigt att projektgruppen avgränsar sig, så att tiden 
utnyttjas och att projektgruppen inte blir influerade av externa aktörer utanför 

projektgruppen. Om projektgruppen blir influerad kan det skapa tvetydiga mål inom 

projektgruppen vilket skapar konflikter och bidrar till att tidsramen inte hålls. 
 

Projektet Lalandia är uppbyggt etappvis, vilket innebär att projektledarrollen vandrar 
beroende på vilken fas projektet är i. Övergången mellan projektledarna måste därför vara 

tydlig så att information vandrar mellan projektgrupperna och kunskap bibehålls. 
Kommunikation är en central funktion som måste fungera för att projektet ska överlämnas 

i rätt tid. Strukturella och konceptuella gränser som funnits i ett tidigare stadie av projektet 
kan behållas eller förnyas beroende på vilken riktlinje projektet ska ta. Vanligast är att nya 

strukturella gränser sätts och skapar nya ramar för vilka resurser som kan nyttjas. Viktigt 

att den nya projektorganisationen avskiljs från ordinarie verksamhet. De konceptuella 
gränserna handlar om att definiera vilka arbetsuppgifter som ska utföras i den nya 

projektgruppen (Jensen, Johansson & Löfström, 2007). Den tidigare projektledningen i 
kommunen blir ofta projektdeltagare i projektgruppen efter övergången, vilket kan skapa 

en del problematik. Eftersom projektdeltagaren tidigare varit projektledare kan det bli svårt 
att lämna ifrån sig arbetet fullt ut och inte försöka påverka projektet under dess livslängd. 

För att förebygga ett ledningsproblem och resursbrist ämnar kommunen att anställa en 

temporär projektledare samt ytterligare planarkitekter. Det indikerar att kommunen 
identifierat möjliga förhinder och problem i projektprocessen, men kopplar det dock inte 

till vilka gränser de har att arbeta med. 
 

Motala kommun har gjort tydliga avgränsningar mot A/S Lalandia om vad aktörerna har 
ansvar för. Det visar att här har kommunen och A/S Lalandia strukturerat upp tydliga roller 

mellan varandra. Det krävs att kommunen inom sin projektgrupp och organisation också 

strukturerar upp tydliga roller. Samhällsbyggnadsenheten är den enhet som ska hålla ihop 
projektet i kommunen men då det är olika delprojekt i projektet så krävs att fler tar ansvar. 

Hur strukturen på de olika projekten ska vara är fortfarande oklart och gör gränserna 
oklara vilket också genomsyrar hela kommunen. Anledningen till det, är att gränser är 

något som kommunen inte arbetar med att sätta och ingen kan yttra sig om vilka gränser 
som finns. I vår analys påpekar vi gränser som vi ser och som kommunen behöver definiera 
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för att strukturera upp projekten. Det bidrar till en enklare projektstyrning och 

organisering för kommunen, vilket är nödvändigt i den tillväxtfas de befinner sig i. 

  
Jensen, Johansson och Löfström (2007) har tagit fram en modell för att förklara de 

konceptuella och strukturella gränserna i etableringsfasen av ett projekt. De kom fram till 
att i etableringsfasen är det viktigt att projektgruppen avskiljs vilket illustrerar den 

strukturella gränsen och att projektet har klara uppgifter vilket är den konceptuella 
gränsen. I vår analys har vi fått fram liknande slutsatser. Inom kommunala projekt är det 

dock svårt att skilja projektgruppen från hemorganisationen då verksamheterna är tätt 

integrerade med varandra. Det är viktigt att avskilja just för att minimera antalet 
involverade aktörer i projektet och på så sätt undvika att ta hänsyn till allas intressen och 

motivatorer. Vi har även kommit fram till att det krävs tydlig struktur kring ansvar speciellt 
då projektet Lalandia är ett stort investeringsprojekt som får stort mediautrymme, vilket 

gör att alla vill vara med och påverka överallt. Därför krävs det en gräns kring ansvar och 
rollfördelning för vad varje tjänsteman har rätt att tycka till om. 
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6 Slutsats	

Med denna studie har vi ämnat att öka förståelsen kring gränser i etableringsfasen av ett 
kommunalt samhällsbyggnadsprojekt. Vi har studerat vilka faktorer som är bidragande till 

skapandet av gränser och vilka faktorer som skiljer gränserna åt. Vi har även resonerat och 
diskuterat vad de olika faktorerna kan innebära för Motala kommun. Uppsatsens 

kunskapsbidrag kan begränsas till de faktorer som krävs för att etablera ett 
samhällsbyggnadsprojekt med liknande kontextuella förutsättningar som projektet 

Lalandia. Studien bidrar till att öka förståelsen för gränsdragning i projektorganisationen 
som verktyg för att skapa rätt förutsättningar och medvetenhet för projekt i den offentliga 

verksamheten. 

 
Syftet med studien var att öka förståelsen kring kommunala samhällsbyggnadsprojekt och 

de strukturella och konceptuella gränserna i en etableringsfas. Då vi valde att definiera 
gränser utifrån Jensen, Johansson och Löfströms (2007) figur om vilka gränser som måste 

definieras för att projekt i etableringsfasen ska vara framgångsrika kan vi konstatera att 
kommunen brister i sina gränsdragningar. Vår tolkning av vilka gränser som sätts klargör 

att gränser till viss del definieras och sätts inom kommunen. Vi kan konstatera att 

strukturella gränser sätts i form av ekonomiska ramar och låsningar till originalidéer samt 
motiv. Det som upplevs oklart är hur resurserna tilldelas projekten och vad de ska bidra 

med. Det förekommer också oklart hur beslutshierarkin är fördelad inom projektet. Detta 
skapar oklara och porösa gränser i etableringsfasen då gränserna ska klargöra vilka resurser 

som tilldelas projektet. En otydlig beslutshierarki bidrar till att det saknas en samlad kraft 
som för samman de olika perspektiven aktörerna för in i projekten. Detta sker till följd av 

oklara gränser både i projektet men även mellan kommun och projektorganisation. De 

konceptuella gränserna anser vi ha en tydlig koppling till de strukturella gränserna. Är de 
strukturella gränserna porösa och oklara, medför det även porösa och oklara konceptuella 

gränser. Det svåra med de konceptuella gränserna är att identifiera var i organisationen de 
uppstår. De konceptuella gränserna är sådana som klargör uppgiften för 

projektorganisationen men vi anser att det klargörs redan tidigare i den kommunala 
processen. Genom en övergripande kommunal målsättning, investeringsplanering och 

motiv, sätts de konceptuella gränserna för vad uppgiften i kommunen är och det 
genomsyrar sedan projektorganisationen. 

  

Kommunen anser att gränser är ingenting de drar men kommunen bestämmer tydliga 
riktlinjer och direktiv som blir en gränsdragning. Det gör att kommunen indirekt arbetar 

med gränser men de är inte medvetna om att de riktlinjer och direktiv som ges är 
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strukturella och konceptuella gränser. I modellen som Jensen, Johansson & Löfström 

(2007) presenterade ansåg de att i etableringsfasen fanns det två viktiga gränser att dra, att 

projektorganisationen avskiljs samt att uppgift klargörs. Vi anser att modellen går att 
utveckla med ytterligare en strukturell gräns, vilket är att det behövs en tydlig 

ansvarsfördelning. Med en tydlig ansvarsfördelning dras gränser kring vad alla i 
projektgruppen har för ansvar och rätt att tycka till om, vilket i sin tur effektiviserar arbetet 

och projektet kan hålla tiden och de ekonomiska ramarna. För projektet Lalandia har 
kommunen en klar målsättning och motiv för investeringen.  Gränserna är dock porösa i 

projektorganisationen mellan aktörer och vad som förväntas av dem. Det finns en okunskap 

och ovana att arbeta i projekt av den dignitet som gör att alla aktörer vill lägga sig i 
projektet. Därmed blir det viktigt för kommunen att klargöra gränser i ansvarsfördelningen. 

Det gör att modellen ser ut som följande efter vår modifiering. 
 

Tabell 4: Jensen, Johansson & Löfström (2007) modifierad av författarna  

  Strukturella gränser Konceptuella gränser 

Etablering Projektorganisationen avskiljs 
 
Tydlig ansvarsfördelning 

Uppgift klargörs   

 
Avslutningsvis, anser vi att det blir allt viktigare för kommunen att klargöra gränser för 
projekten. Detta för att undvika konflikter, se till att projekt lyckas och att de förändrade 

kapitalkostnaderna bärs av lämplig förvaltning, då den nya fasen kommunen befinner sig i 
innebär fler investeringar i verksamheten. Verktygen för att lyckas med detta anser vi vara 

samverkansorganen StyrSam och TrippelAU där klara gränser kan sättas och organen kan 

fungera som styrgrupper för projekten.  
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6.1 Vidare	forskning	

Studien som genomförts har utgått ifrån ett identitetsprojekt där gränsproblematik inom 

kommunen och kommunens projektorganisation har studerats. Därmed finns det 

möjligheter att studera andra områden. Samhällsbyggnadsfasen befinner sig i ett tidigt 
stadie eftersom kommuner förväntas öka sina investeringar kommande år, vilket indikerar 

på att förvaltningsfasen är över. Det har gjorts flera studier inom kommunal verksamhet 
om gränser i en förvaltningsfas. När kommunen nu befinner sig i en samhällsbyggnadsfas 

krävs det en annorlunda syn på bland annat investeringsverksamheten, hantering av 
kapitalkostnader och projektbildning inom kommunen. Vi har genom denna studie ökat 

förståelsen för gränser i etableringsfasen av ett kommunalt samhällsbyggnadsprojekt. Vi 

anser att det vore relevant att analysera vilka strategier kommunen använder sig av för att 
överbrygga och dra tydliga gränser. Då kommunen inte arbetar med att sätta gränser kan 

det även vara relevant att studera flera kommuner och vilka strategier de använder sig av 
för att överbrygga det mer specifikt i sin investeringsverksamhet, i sin kostnadsfördelning 

och projektverksamhet. Det skulle alltså vara värdefullt att analysera hur kommunerna 
hanterar detta för att framgångsrikt klara av de ökade investeringarna. 

 

Studien har utgått ifrån etableringsfasen av ett stort identitetsprojekt. Det skulle vara 
relevant att studera de andra faserna projektet går igenom, alltså hur gränser definieras och 

sätts i genomförandefasen och i avslutningsfasen. Detta för att få en helhetsbild av 
gränsdragningar genom hela projektets livscykel. Vidare studier skulle även kunna belysa 

vilken effekt gränssättning i etableringsfasen av ett projekt får i de resterande faserna. Vi 
anser att gränsdragningen i etableringsfasen är grunden och kan påverka och leda projektet 

i en viss riktning i de senare faserna. 
 

En annan inriktning på en vidare studie skulle vara att analysera gränsproblematikens roll i 

såväl lyckade som misslyckade projekt. Det blir därmed relevant att analysera ifall 
gränsproblematiken är en avgörande faktor och om det handlar om att alla aktörer ska se 

på gränsobjekt på samma sätt för att lyckas. Alltså undersöka om gränsobjekt används för 
att driva projekten till en bättre lösning genom konflikter och diskussioner eller används 

gränsobjekten för att avgränsa projektet helt. Vi har i vår studie sett att gränsdragningar är 
nödvändiga för att genomföra projekt, det skulle således vara intressant att se om 

misslyckade projekt beror på brister i gränsdragningen. 

  
Den här studien har utgått från en kommuns verksamhetschefer och projektledarens 

perspektiv. Det skulle däremot vara nyttigt att se det ur de samverkande aktörernas 
perspektiv och hur de uppfattar att gränser sätts och påverkar aktörerna i projekten. För att 
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även öka generaliserbarheten skulle det vara intressant att studera fler kommuner och 

projekt av varierande storlek. Vår studie utgår som tidigare nämnt från ett identitetsprojekt 

som involverar många olika aktörer, både internt från kommunen men även externt. Det 
skulle även vara relevant att analysera om samma problem med gränsdragningar finns och 

hanteras olika i mindre projekt för att bidra med ytterligare kunskap om gränser i en 
offentlig verksamhet. I vår studie fokuserar vi framförallt på aktörerna i projektgruppen i 

Motala kommun och gränsdragningen mellan dem, men det skulle även vara nyttigt att se 
på gränser mellan två samverkande projektgrupper från två olika aktörer. I projektet 

Lalandia tillsätter företaget och kommunen var sin projektgrupp som samverkar och det 

skulle vara aktuellt att se hur gränserna mellan dem hanteras samt hur det påverkar 
projekten. 
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8 Bilagor	

Bilaga	1:	Respondenter			

Kommun Respondenter Intervjumetod Datum Tid 

Motala Respondent 1 
(R1) 

Personlig 11:e april, 2017 54 min 

Motala Respondent 2 
(R2) 

Personlig 11:e april, 2017 54 min 

Motala Respondent 3 
(R3) 

Personlig 12:e april, 2017 53 min 

Motala Respondent 4 
(R4) 

Telefon 11:e april, 2017 25 min 

 

Bilaga	2:	Dokumentstudie	
• LedMot - Ledningssystem för Motala kommun 

• Letter of Intent 

• Markanvisningsavtal 

• Planeringsförutsättningar 2017 

• Tilläggsavtal Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-01-24 

 

Bilaga	3:	Observation	
• Informationsmöte om etablering i Varamonområdet - 5 april 

  

	 	



 

Bilaga	4:	Intervjuguide	
Intervjufrågor 

 
Bakgrundsinfo 

• Vad har du för tjänst inom organisationen? 

• Berätta kortfattat vad din tjänst innebär? 
 
Investeringsbeslut 

• Hur tas investeringsbeslut inom er organisation? 
o Har denna process förändrats under de senaste åren? 

§ Varför? 
§ Hur har detta förändrat ditt arbete? 

• Vilka motiv är vanligast förekommande vid investeringsbeslut? 

• Hur tas beslut om kostnadsbärare? 

o Vilka ska bära de tillkommande kapitalkostnaderna för investeringarna? 
 
Exploatering 

• Hur skiljer ni på investeringar och exploatering? 

• Vad bekostar Motala Kommun i projektet Lalandia? 

• Är dessa kostnader del av den budgeterade 
investeringsverksamheten/exploateringsverksamheten? 

• Hur ser planerna för inbetalningar ut? 
 
Projektbildning 

• Hur ser projektbildningsprocessen ut? 

o Vilka nämnder/förvaltningar omfattas? 
o Hur ser strukturen ut? 

• Vilka gränser anser ni uppkomma vid projektbildning? 

• Vilka arbetsplatser har projektgrupperna att tillgå? 

• Förekommer det att tjänstemän är verksamma inom flera olika projekt samtidigt? 
o Om ja, hur påverkas de olika projekten på grund av detta? 

• Anlitas temporära projektledare för att driva vissa projekt? 

o Om ja, hur integreras dessa i projektet? 

• Hur ser styrningen ut i projekt? 

• Har ni styrsystem för att mäta resultat? 
o Berätta hur detta ser ut? 

 
 



 

Gränser 

• Hur definierar ni gränser? 

• Vilka gränser har ni sett hittills i projektet Lalandia? 

• På vilket sätt hanteras de gränser som kan uppstå mellan projekt inom 
organisationen? 

• På vilket sätt hanteras de gränser som kan uppstå mot externa aktörer? 

• Vilka gränser är tydligast att uppfatta? 

• Kan du berätta om något projekt där gränser i etableringsfasen har blivit ett 

problem? 
 
Lalandia 

• Vid projektbildningen av Lalandia, vilka nämnder/förvaltningar omfattas? 

o Vilka är de största skillnaderna mellan Lalandia och andra projekt? 

• Vilka andra projekt löper parallellt med projektet Lalandia? 

• Vilka motiv hade ni vid beslutsfattandet av Lalandia? 
 
Övriga frågor 

• Hur anser du att det är att jobba i projekt? 

• Vilka anser du är de största hindren med att jobba i projekt? 

  

Bilaga	5:	Intervjuguide	
Intervjufrågor 
 
Bakgrundsinfo 

• Vad har du för tjänst inom organisationen? 

• Berätta kortfattat vad din tjänst innebär? 
 
Investeringsbeslut  

• Hur har investeringarna ökat i Motala kommun de senaste åren? 

• Hur ser du på processen för investeringsbeslut inom er organisation? 
o Har denna process förändrats under de senaste åren? 

§ Varför? 
§ Hur har detta förändrat ditt arbete? 

• Hur tas beslut om kostnadsbärare? 
o Vilka ska ta de tillkommande kapitalkostnaderna för investeringarna? 

o Finns det någon plan för detta? 

• Hur skiljer ni på investeringar och exploatering? 

 



 

Samhällsbyggnadsprojekt 

• Hur involverade är ni i samhällsbyggnadsprojekt? 
o Vad bidrar ni med i samhällsbyggnadsprojekt? 

• Beskriv din roll i ett samhällsbyggnadsprojekt. 

• Vilka hinder är för er vanligast förekommande vid kommunala 

samhällsbyggnadsprojekt? 

• Hur fördelas anläggningstillgångar? 
o Beskriv er roll i beslutsfattandet om fördelningen 

• Vilken enhet står för tillkommande kapitalkostnad? 
o Är dessa kostnader del av den budgeterade 

investeringsverksamheten/exploateringsverksamheten? 

• Hur ser samarbetet ut mellan förvaltningsekonomer och revisorerna? 

 
Lalandia 

• Vilken problematik kan du se förekomma inom revisionen med projektet Lalandia? 

• Hur delaktiga förväntas ni vara i projektet Lalandia? 

 

 
 


